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Redactioneel
Het nieuwe jaar is alweer een poosje geleden van start gegaan en
nu ligt het eerste nummer van deze nieuwsbrief ook weer in de
bus.

Hebben jullie genoten van de recepten van Neelix enkele edities
geleden? Dan zullen jullie vast ook weer smullen van aflevering 2.
En meer zal volgen in toekomstige nieuwsbrieven.
Ook de technobabble serie wordt vervolgd, deze keer met de let
ter C en nog meer is in aantocht. Het alfabet heeft immers nog wel
wat meer lettertjes ...
Verder hebben we nog wat nieuwe artikelenreeksen in petto, dus
blijf ons lijfblad lekker lezen! En natuurlijk nog veel meer.

Speciale aandacht wil ik vragen voor een stukje van Frank Maurits
over een TFD dvd-productie. Een heel leuk initiatief en volgens mij
een heel leuk 'hebbedingetje'. Frank, zet mij maar vast op de inte
kenlijst! Ik wil er maar wat graag eentje ontvangen!

Veel leesplezier,
loyce Geurts



NIEUWS
Door: iovce Geurts

Film XI:
Hierover is goed nieuws en minder goed
nieuws te melden. Ik begin maar met het
laatste, dan hebben we dat gehad en kunnen
we over naar het betere: volgens Philippe
Dauman - topman van Viacom - zal de
film pas eind 2008 en misschien zelfs pas in
2009 uitkomen. Dit betekent dus nog lan
ger wachten ... Deze zelfde Dauman heeft
wel eindelijk laten de twijfels over de regis
seur uit de wereld geholpen. Hij vertelde in
Variety, waarin ook de vorige opmerking
vermeld werd, dat het de bedoeling is dat
J.J. Abrams naast het produceren ook het
regisseren voor zijn rekening gaat nemen.
Over Abrams gesproken: deze heeft eind
oktober 2006 in interviews verklaard dat
het script klaar is en hij is er zeer enthousiast
over. 'It's incredibly cool' waren zijn woor
den erover.
In het kader van zijn inspanningen voor de
elfde film heeft Abrams zich trouwens laten
adviseren door Wllliam Shatner (Kirk -
TOS) en Leonard Nimoy (Spock - TOS)
over de ins en outs van Star Trek. Hoewel
geruchten van alles beweren, zegt dit niets
over de inhoud van het script, noch over
deelname van deze acteurs, noch over of de
film zich rond het TOS tijdperk zal afspelen.
Dank aan de website en Frank voor deze
nieuwtjes.

Acteurs:
William Shatner presenteerde een spel
programma op de zender ABC. Het gaat om
een programma met de titel 'Show me the
money', een trivia-game, waarin de spelers
vragen moeten beantwoorden om geld te
winnen.
Daarnaast speelt hij nog steeds in 'Bos
ton Legal' (RTL 4: waar is dit gebleven?),
eveneens op ABC en is hij in november
2006 verschenen op een van de vele 40th
anniversary conventies.
En over Boston Legal gesproken: dit begint
wel een Star Trek onderonsje te wor
den. Samen met Shatner speelt ook René
Auberjonols (Odo- DS9) een rol in deze
serie en naast deze twee heren hebben
Armln Shimerman (Quark - DS9) en
Ethan Phlllps (Neelix - VOY) belangrijke
gastrollen gespeeld. Shimerman is zelfs een
paar keer teruggekomen: hij heeft in een vijf
tal afleveringen een rechter gespeeld. Voor
de DS9-fans is het leuk om te zien dat de
personages van Shimerman en Auberjonois
hier ook behoorlijke woordenwisselingen
in hebben. Een andere terugkerende rech
ter wordt gespeeld door Ron Canada, die
diverse gastrollen gespeeld heeft in diverse
Star Trek serie.

.2

Bij al deze mannen houdt het nog niet op,
ook Jery Ryan (Seven - VOY) heeft (eind
vorig seizoen) een rol gespeeld en het
gerucht is dat zij eveneens zal terugkeren.

Hal Lynch, de sergeant van de luchtpolitie
die per ongeluk aan boord gestraald werd
in 'Tomorrow is Yesterday' is begin oktober
overleden. Naar het schijnt heeft hij zichzelf
doodgeschoten, nadat hij '911' gebeld had.
Hij is 78 jaar oud geworden.
Onze condoleances voor de nabestaanden.

'Achter de schermen werkers':
Kenneth Biller, die als schrijver, producer
en regisseur aan Voyager werkte, zal gaan
samenwerken met J.J. Abrams aan diens
nieuwe drama-serie 'Six Degrees'. Biller
zal de functie van 'executive producer' en
'showrunner' gaan vervullen in het eerste
seizoen van deze serie. De serie gaat over
zes vreemden in New Vork die in een 'mys
terieus web' vol toevalligheden belanden
en daardoor langzaamaan steeds dichter bij
elkaar komen.
Voor dit project en na Voyager heeft Biller
zich bezig gehouden met SmallviIIe (de
serie over Superman in zijn jongere jaren)
en E-Ring (een serie over het Pentagon,
waar Robert Picardo (EMH - VOY) een
tweetal keren een gastrol in speelde).

Overig nieuws:
Bij Amazon is het sinds kort mogelijk om
online Star Trek afleveringen in dvd-kwali
teit te downloaden. Niet gratis, een afleve
ring uit de oude TOS serie kost bijvoorbeeld
een kleine 2 dollar, ongeveer EUR1,65. Kijk
op www.amazon.com en zoek op Star Trek.
Erworden dan naast verkoop van dvd's ook
mogelijkheden voor downloaden geboden.

Het succes van de Star Trek veiling bij Chris
tie's is kennelijk niet onopgemerkt geble
ven want nu is er ook via eBay een veiling
geweest van unieke Star Trek kostuums en
merchandize.
De veiling was een initiatief van It's A
Wrap! Production Wardrobe Sales en dit
bedrijf hoopte dat de spullen voor meer
schappelijke prijzen van de hand gaan,
voor mensen met een kleinere beurs. De
veiling vond vanaf 15 december plaats
Artikelen die verkocht werden zijn bijvoor
beeld:
Observation Lounge Table en stoelen uit
Enterprise-D te zien in vrijwel elke episode
van TNG
Borg Alcove kompleet met een dummy
Borg uit TNG en Voyager
Starfleet geweer uit TNG en DS9
Klingon Bat'leth uit Voyager, TNG en DS9
Kostuums gedragen door larnes T. Kirk,
Spock, [ean-Luc Picard, Deanna Trol, Jona
than Archer en Klingon Warriors.

----------------------------------------------------------------~.~

De oplettende fans zullen inmiddels wel
gemerkt hebben dat de eerder door Para
mount aangekondigde dvd-release van
Deep Space Nine in de goedkope 'slimline'
reeks nog niet in de winkel ligt. Deze release
is uitgesteld naar 2007.
Gelukkig wist Paramount ons ook nog te
melden dat het eveneens de bedoeling is
dat van de gehele Voyager reeks een popu
laire en voordelige 'slimline' uitgave zal
gaan komen. Verder komt er misschien een
luxe box set van de gehele TOS serie. Dit
alles nog onder voorbehoud, maar dit klinkt
al erg prettig.

In 2006 zijn we al lekker verwend met luxe
specials als de Q, Borg en Klingon boxsets,
de prijsbewuste TNG heruitgave en als sluit
stuk The Animated Series.Ook het volgende
jaar ligt er dus nog het nodige in het ver
schiet.
Voor bovenstaande feitjes in de categorie
'overige' wederom dank aan Frank en de
website.

Astronaut doctor Mae Jemlson, de eerste
vrouw met een donkere huidskleur in de
ruimte, heeft een toespraak gehouden op
het Star Trek Legacy Awards banket, dat op
9 september plaatsvond in Seattle's Science
Fiction Museum & Hall of Fame. Dit banket
was onderdeel van de Star Trek 40th Anni
versary Gala & Conference die in dit feeste
lijke weekend plaatsvond.
Doctor [ernison was Science Mission Spe
cialist (NASA's eerste overigens) op de
Endeavour STS-47 Spacelab J flight, een
gezamelijke missie van de VSen Japan. Haar
bron van inspiratie om voor de NASA te
gaan werken was Nlchelle Nlchols (Uhura
- TOS). En dit laatste feitje legt meteen de
link tussen haar en StarTrek en daarmee ook
de vermelding hiervan in deze rubriek ...

De huizen van wijlen James Doohan
(Scotty - TOS) en Gene Roddenberry
(bedenker van Star Trek) zijn te koop gezet.
Het gaat om het huis waar [ames Doohan,
samen met zijn vrouw Wende, de laatste
tien jaar van zijn leven heeft doorgebracht,
in Redmond, Washington. Overigens het
'lanceren' van Doohans as in de ruimte is
wederom uitgesteld. Deze,gebeurtenis, 'The
Legacy Flight', zou eigenlijk plaatsvinden op
21 oktober 2006, echter in verband met
een mislukte proef-lancering van een van de
raketten van het betreffende toestel wordt
het weer uitgesteld. Ook de bijbehorende
herdenkingsdienst zal uitgesteld worden tot
er een nieuwe lanceerdatum bekend is.

Wat betreft Gene Roddenbery gaat het om
zijn geboortehuis in EIPaso,Texas, het huis
waarin hij in 1921 op de wereld kwam. Hij
zelf woonde hier allang niet meer, de eige
naar van het huis is onlangs overleden en
diens nazaten reiken uit naar de 'Star Trek
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Community' om een koper te vinden die
het belang van conserveren van het land
goed inziet.

dan dat hij daar toch wel enorm trots op
zou zijn dan ... wat jullie?

En over Gene Roddenberry gesproken: in
al het 'feestgedruis' rondom het 40jarig
bestaan van Star Trek is een beetje in de
vergetelheid geraakt dat het afgelopen jaar
ook 15 jaar geleden was dat hij onze wereld
verlaten heeft. Hoe zou onze 'Great Bird'
zich voelen als hij nog geleefd had en zou
kunnen zien hoeveel invloed Star Trek nog
steeds heeft onder de fans en op het huidige
televisieaanbod? Denk maar eens aan al die
StarTrek referenties in Stargate bijvoorbeeld
(ik zag laatst nog een aflevering van 'Atlan
tis' waarin Sheppard voor 'Kirk' uitgemaakt
werd ... ). Ik kan me niets anders voorstellen

ProfessorStephen Hawking, die een gast
rol speelde in 'Descent, part I' (TNG), als een
hologram van zichzelf, gaat in een 3-D Imax
film spelen. Deze film is genaamd 'Stephen
Hawking's Beyond the Horizon' en hij legt
hier een en ander uit over een aantal the
orieën die hij voorstaat, zoals bijvoorbeeld
11-dimensionale ruimte en de oorzaak van
de 'Big Bang'.
Het is een semi-fictieve documentaire over
een jonge journaliste die gelooft dat weten
schap irrelevant isvoor de grote levenskwes
ties. Wanneer zij Hawking interviewt, krijgt
ze meer dan waar ze om gevraagd heeft ...
Hawking wordt hiervoor bijgestaan door
Leonard Mlodinow, redacteur en schrij-

ver tijdens TNG's tweede seizoen. Mlodinow
is de screenwriter en tevens zelf natuurkun
dige.
Kirk en Spock worden samen als 50e
genoemd in een boek met als titel 'The 101
most influential people who never lived'.
Het boek gaat over fictieve 'personen' die,
ook al bestaan ze niet werkelijk, behoorlijke
invloed op de maatschappij gehad hebben.
Naast Kirk en Spock staan ook de Kerstman,
Mickey Mouse en Barbie op deze lijst. Ons
tweetal staat net voor [arnes Bond en net
achter Tarzan. Met hun 50e plaats staan zij
goed voor op Luke Skywalker, die het met
een 8Se positie moet doen. Buffy, echter,
laat onze helden weer achter zich; zij staat
op de 44e plaats. Meer hierover en de vol
ledige lijst is terug te vinden via de website
van USAToday.®

OBER. , \NU
VINDE~ DIE TAfEL
NAASr ONS

\.lAT
LUIDRUCHTIG •••

MDUNTAIN TA!"~-
Laten we hopen dat deze film de Star Trek franchise nieuw leven
inblaast, iets waar vele fans over de hele wereld op zitten te wach
ten.
Tot die tijd moeten we het doen met andere series, zoals 'The
4400', 'The Dead Zone' en andere scifi avonturen.

Allereerst wil ik beginnen met jullie allemaal een gezond en een
avontuurlijk 2007 toe te wensen.
De cast van Deep Space Nine beleeft dit jaar in ieder geval een
nieuw avontuur, want vanaf mei komen de zogenaamde 'Repac
kaged Seasons' uit.
Alle seizoenen van Deep Sapce Nine zijn dan in een moderne ver
pakking en tegen een sterk verlaagde prijs verkrijgbaar.
Identiek dus aan wat bij The Next Generation vorig jaar gedaan
is.
Andere nieuwe producten staan nog niet in de planning en du er
wordt verder hoopvol gekeken naar de ontwikkeling van Star Trek
Xl, de nieuwe film die verwacht wordt in 2008.
Het laatste nieuws (dat hebben jullie waarschijnlijk al vernomen)
is dat J.J Abrams een ruwe scriptversie heeft geschreven en men
verwacht dit jaar te starten met filmen.

Vriendelijke groet,
Dave van Velzen
Product Manager Catalog & Star Trek
Paramount Home Entertainment

Disclaimer: De inhoud van deze column isgeheel vaar de verantwoordelijkheid
van de schrijver ervan. DeTFDkan op geen enkelewijze verantwoordelijk of
aansprakelijk gehouden warden voor hetgeenhierin gezegd en/of aangeboden
wordt.
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Door: Marc Ghijsels

Calendenium:Een natuurlijkechemischeverbinding.

TNG 'Night Terrors':Enterprise en een allen
schip zitten vast in het 'Tyken's Rift' (een
soort scheur in tijd en ruimte). Beideschepen
laten waterstofgas vrij dat zich vermengt
met het calendenium en daardoor een che
mische explosie veroorzaakt waardoor ze
weer vrijkomen.

Carbon neutronium:

Compleet verzon
nen. Van buiten

aardseorigine.

TNG 'Relks': Meester
lijkeaflevering waarin
Scotty nog eens een
gastrol speelde. Heel
de buitenkant van de
zogenaamde Dyson l
Sphere bestond uit
dit uiterst duurzaam
materiaal; het bleek
zelfs bestand tegen
phaservuur.

... -', ~, •.., oyso" SFHflf lilt,. _~ , __.~u:.d
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Carbrodine:

Ik zou niet weten wat het is en waar het
vandaan komt maar gemixt met 'inter

nite' wordt het spuluiterst explosief.

DS9 'In the Hands of (
the Prophets': Neela
gebruikt carbrodrine
om Keiko's schooltje
op te blazen.

Cast Rodinium:
(cast = uit één vorm gegoten.)

H et hardstemateriaaldat er binnen de
Federationbestaat.

TOS 'Balance of Ter
tor': Alle buitenpos
ten langs de Romulan
Neutral hebben een
soort schild gemaakt
uit cast rodinium.
Maar zelfs dit kon
niet helpen bij een aanval van de Romulans.
Spock neemt een stuk van het schild dat
werd teruggevonden na de aanval en ver
brijzelt dit met zijn blote handenl

Chemicite (Kèmesait):

Zéér explosiefen gevaarlijkom te trans
porteren. De Orions betalen veel geld

voor dit goedje.

DS9 'Littie Green
Men'; Quark ziet een
lucratieve deal aan
zijn neus voorbijgaan
als de shuttle die hij
van zijn neef Gayla x
gekregen heeft in moeilijkheden komt en
een kettingreactie in het chemicite de shuttle
inclusief bemanning terug In de tijd slingert
naar de oorlogsperiode van de 20e eeuw.

\ ,~,.
l· \1 ~l' '

Chronlton:

Sommige partikelsin STkunnenvanalles
en nog wat veroorzaken.Eéndaarvanis

chroniton, compleet verzonnenoverigens.
Cloacking, tijdreizen, noem maar op. Als
er iets niet verklaardkanworden mag je er
zekervan zijn dat altijd iemandwel weet te
vertellendat chroniton partikelser ietsmee
te makenhebben.

DS9 'Past Tense':Gebruikt om naar de aarde
in de 21e eeuw te reizen.

I ; _ ~, 'Jr i~l' • 1_
,.II! i\' 1.-' \
'I' \ ':. ~'~,.. ;,~., I" ' ,

TNG "îhe Next Phase':
Geordi en Ro Laren
komen in een andere
dimensie terecht door
dat een slecht wer
kend cloacking device
chroniton partikels afscheidt. Het leuke in
deze aflevering is dat ze wel door muren
heen kunnen wandelen maar niet door de
vloer zakken!?

DS9 'Visionary'; Elke keer als er een cloac
ked warbird in de buurt van DS9 komt flitst
O'Brien heen en weer door de tijd.

VOY 'Beforeand After';
Kes wordt besmet met
chroniton stralen en
daarna behandeld
door de Dokter. Maar
de combinatie van die
twee dingen zorgen ervoor dat Kes steeds
verder terug in de tijd gaat tot ze uiteindelijk
haar eigen geboorte opnieuw meemaakt.

Chronometric particIe:

Weer zo'n alienachtigverzinseldat met
tijdreizente makenheeft. (Elkexcuus

is goed genoeg.)Chrono betekent tijd. Het
is nog onduidelijk of dit een anderebena
ming isvoor de chroniton.

First Contact; Eerst gebruiken de Borg het
om terug te reizen in de tijd en daarna
maakt de crew van de Enterprise er gebruik
van om weer vooruit te reizen.
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DS9 'Trials and Iribble-ations': O'Brien ont
dekt chronometrische partikels rondom de
USSDeîlant, vlak voordat de Orb hen terug in
de tijd sleurt (overigens één van mijn favoriete
afleveringen).

f'~ "_
'- L.._' .. ~ I-',:;::;>.•. f ,'J'~".~"', . ,I'
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Cobalt dinitrate:
(

obalt ishet elementkobalt en dinitrate wordt gebruikt in medi
cijnen tegen angina.Kunstmatiggemaaktdoor de bemanning

van DS9. Eenbiogenetischwapen dat geen gevaaroplevert voor
humanoidsmaardaarentegendodelijk isvoor Cardassians.

DS9 'Forthe Uniform':DeMaquis, onder leiding van Mr. Eddington,
verdrijven Cardassian kolonisten door middel van het gebruik van
cobalt dinitrate.

Corbomite:

E
en fictief wapen bedachtdoor Captain Kirk. Eenspeciaalschild
dat alle gebruiktewapensnaarde aanval

lerweerkaatst.

TOS "îhe Corbomite Maneuver': Een schitte
rend staaltje blufpoker die ervoor zorgt dat de
alien zijn wapens niet durft af te vuren.

TOS "ïhe Deadly Years':Een van de constanten in Star Trek:als iets
goed werkt, doe het dan nog een keer. Dit maal zijn de Romulans
het 'slachtoffer'!

Cordrazine:
Een drug.

TOS "îhe City on the Edge of Forever':Schit
terende afleveringf/ Ik zal het kort houden;
McCoyspuit zich per ongeluk in met een grote
dosis cordrozlne, wordt compleet gek, straalt
zichzelf naar een planeet waar hij, Spock en
Kirkdoor een soort tijdpoort heen stappen.

Cormaline:

E
en natuurlijkvoorkomendelement in het Delta kwadrant. Hoe
wetenwe dat?Omdat EnsignKim dit net

verteldheeft! 'Naturallyoccuring'.

VOY 'Caretoker': De Kazon Ogla gebruiken
cormaline als rui/waar met andere Kazon sek-
tes. \
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E
en beetje onduidelijk wat het doet en wat het ismaar het spul
schijnt in zgn. thrusterpacksgebruikt te worden.

TNG 'Disaster': Geordi en Beverlyzitten door een plasmabrand vast
in een laadruimte. Uiteindelijk moeten ze de vaten met corundum
die daar opgeslagen liggen dumpen door de buitendeuren te openen
omdat anders de hele boel wel eens zou kunnen ontploffen.

Cosmic string (kosmisch lint):

G
eensoort alienondergoedmaareen langgerekt'lint' van aller
lei partikels in de ruimte met zwaartekrachtendie dezelfde

sterktehebbenalseenzwart gat.

TNG"îheLoss':Eenhele kudde van wezens omcirkelen de EnterpriseD.
De beestjes trekken de Enterprise met zich mee als ze op weg zijn
naar huis; in dit geval de Cosmic string.

Cryptobiolin:
BUitenaards equivalentvoor corticosteroïden.

TNG "îhe Hunted': Tijdens een check-up ontdekt Dr.BeverlyCrusher
hoge concentraties cryptobiolin in het lichaam van Roga Danar.

Cyanoacrylates:
Grappig alsje bedenktdat het niet meer isdan secondelijm.

TNG 'The Chi/d': Eenzeer verwarrende episode
met een hoog technobabbie gehalte. 'Elchner'
straling zorgt volgens Data voor een oncon
troleerbare uitzetting van de sporen die in een
soort stasis kooi opgeslagen zitten. U snapt
er niets van? Nou ik ook niet, ik zou zeggen
bekijk de aflevering nog maar eens.

Cyrillium:

E
enzeerontvlambaargoedjedat voor komt
in gasvormige nevels in het Delta kwa

drant. Voor de restweet ik er ook niets over
te vertellen.

VOY 'Flashback' en 'The Cloud': Voyager ver
zamelt het spul om als energiebron te dienen
'Ensign, set a course, there is coffee in that
nebula', aldus captain Janeway. Later in afle
vering Flashback gebruikt captain Sulu het om I
de Klingons van zich af te schudden.

. '-..

Tot zover de C in het grote partikel alfabet.
Nogmaals ik kan er hier en daar wel eentje I
overgeslagenhebben of misschien (HAH!!!)
verkeerduitgelegd hebben.Mocht je denken I

het beter te weten dan ben je nog een gro
tere nerd dan ik en kun je altijd je ei kwijt bij
de redactie.
Tot de volgende letter: D zoals in deuterium, de Brogliegolven,
dechyon, dolamide, darkmatter, delta straling ..

Doei!!!! <$i



CJECI
Door: ieroen Bakker

Binnen de TFD willen we wat meer aan huiskamerbijeenkomsten
gaan doen. De zogenaamde 'Outpost', een idee dat is opgedaan bij

een andere vereniging, maar 'liever goed gejat dan slecht bedacht' zeggen
we dan maar.

Onlangs is er een proef gehouden bij mij thuis, in Heemskerk, en die was zeer
geslaagd. Ik wil dan ook als 'Chief Stationary Coordinator' gaan optreden om

dit alles in goede banen te lijden. Ongeacht wie u bent, kunt u zelf ook een
'Outpost' starten. Wat moet u doen en wat heeft u nodig?

1.Verzin een naam voor uw 'Outpost'
2.Meld u aan bij mij 'tfd outRost coordinator®inorbit.com' of bel '0251-

200927'.

Het principe werkt als volgt:
U geeft een datum en laat personen zich bij u melden als zij willen komen. U doet inkopen,
eten en drinken, naar schatting hoeveel u nodig heeft. Na een aantal keren gaat dat van
zelf.
U hoeft daar geen kosten voor te maken, als men uw 'Outpost' verlaat doneert men naar
eigen inzicht een bedrag in de 'spaarpot' uit die spaarpot doet u de boodschappen voor
de volgende keer. U kunt eventueel een 'startersbijdrage' vragen aan het bestuur.

Om het gesprek iets op gang te krijgen kunt u een spreker vragen een kleine discussie te
straten, een aflevering of film kijken of gewoon de boel laten gaan. Ervaring leert dat het
gesprek vanzelf wel komt.

Het is handig om een frequentie in te stellen voor uw 'Outpost', 1 maal per maand, 2 maal
per jaar of wat dan ook, als het u maar schikt. Dit heeft tot voordeel dat u waarschijnlijk
vaste bezoekers krijgt op den duur. In het begin kan het zijn dat de opkomst wat laag is,

maar mond tot mond reclame doet wonderen. Ook het forum kan u hier bij helpen
evenals het sturen van e-mail naar de bezoekers in spé kan helpen. Ook verslagen
in het blad kunnen helpen, tevens kunt u uw 'Outpost' laten opnemen in de
agenda.

Het is gebruikelijk dat u bezoekers tot een paardagen van te voren de tijd
geeft zich aan en of af te melden.

Het is bijzonder leuk om gebruik te maken van dummy-boeken als zijnde een
'Station's Log', zodat gasten hun berichten kunnen achter laten en later foto's

eventueel kunnen bijgeplakt worden.
Het maken van een routebeschrijving is handig, het aanbieden van overnachting

kan in sommige gevallen handig zijn, natuurlijk is die optie aan u.

En ik ben er om u te helpen dit alles op te zetten en u te begeleiden.
U kunt bij mij terecht voor vragen en ideeën, hulp en tips en wat al niet meer!
Dus heeft u zin om een 'Out post' te starten, meld u bij.

tfd_outpost_coordinator®inorbit.com
of bel: 0251-200927 / 06-13883637 <AI
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GEZOCHT!
The Flying Dutch is de grootste Star Trek vereniging van Neder
land en onze redactie kan wel weer wat nieuw bloed gebruiken,
enerzijds is wat extra hulp bij redigeer- en schrijfwerk zeer wel
kom. Anderzijds en niet in de laatste plaats kan onze vormgever
assistentie gebruiken.

Lijkt het je leuk om mee te werken aan de vormgeving van je
clubblad? En zou je ook nog af en toe iets willen schrijven en/of
redigeren?
Dan ben jij de persoon die we zoekenl

-Redigeren (controleren) van teksten
-teksten schrijven
-mee vergaderen over de nieuwe bladen

-de mogelijkheden om actief te zijn met je hobby
-je kunde in het redigeren van artikelen aanscherpen
-een gezellige redactie

. ... .. ... ...... .
Neem dan contact op met
loyce Geurts IHoofdredacteur
redactie®tfd.nl

Ben je alleen geïnteresseerd in vormgeving?
Ook dan nodigen we je van harte uit om te reageren op deze
oproep!
Wat moet je kunnen ten aanzien van vormgeving?
Affiniteit met de Adobe paketten Photoshop, Illustrator en Inde
sign is een pre.
Gevoel voor vlakverdeling en kleur is ook aan te bevelen.
Als je alles een beetje kunt en je hebt de komende maanden ook
wat vrije tijd dan kan ik je leren wat er allemaal komt kijken bij het
maken van dit unieke blad.

-in overleg opmaak verzorgen van artikelen in het blad
-in overleg opmaak verzorgen van cover en posters
-in overleg opmaak verzorgen alle andere opdrachten die voorbij
komen zoals; flyers, ledenpas, banners

-de mogelijkheden om actief te zijn met je hobby
-om de twee maanden nieuw materiaal voor je portfolio
-een gezellige redactie

.... .. .
Neem dan contact op met
Adam Chapman IVormgever
acer1701@gmail.com

COLUMN urrOPIA
Op het moment dat ik dit schrijf is het bijna 2007. Naast de verlok
kingen van oliebollen en champagne is dit ook de tijd dat we weer
gaan dromen van het winnen van mooie prijzen in de diverse lote
rijen die traditiegetrouw in deze periode hun grootste bedragen
weggeven. De twintig miljoen euro van de Oudejaarsloterij bijvoor
beeld. je zult het maar winnen. Niet alleen leuk om een villa en een
Ferrari van aan te schaffen, maar ook om de laatste Utopia aanko
mende oktober eens heeeeel bijzonder te maken.

Uitbuikend na het kerstdiner fantaseer ik wat mogelijk zou kunnen
zijn met een miljoen euro in het Utopia budget. Natuurlijk zouden
we Utopia 8 nog steeds in het Bilderberg in Scheveningen houden
en natuurlijk zouden we nog steeds de conventie uitverkocht ver
klaren zodra het Bilderberg vol is. Winst maken is nooit een streven
geweest van Utopia en wat zou het geweldig zijn als we al onze
vaste bezoekers die ons jarenlang trouw zijn geweest konden trakte
ren op gasten als Patriek Stewart, jonathan Frakesen misschien zelfs
wel jeri Ryan. We zouden gasten kunnen uitnodigen uit onze eigen
favoriete series en films waar we al die jaren nog nooit aan toe zijn
gekomen. Zaterdagavond zouden we professioneel entertainment
kunnen inhuren en niemand zou meer hoeven te betalen voor een
foto of handtekening. Wat kan dromen soms toch leuk zijn!
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Waarschijnlijk echter zullen we geen twintig miljoen euro winnen en
dus Utopia gewoon weer op de ouderwetse manier moeten organi
seren, met een mini budget je waar de agenten van Patrick Stewart
en jeri Ryan heel hartelijk om zouden moeten lachen. Maar eigenlijk
maakt het niet zoveel uit. De sfeer is altijd al geweldig. Er zijn een
hoop bezoekers die net zo lief nog een keer met J.G. Hertzier gaan
brunchen omdat dat bijna een oude vriend is geworden. De Boy
Band Boyz van Utopia 7 is eigenlijk al professioneel entertainment.
Ende acteurs die wij zelf al acht jaar willen zien zijn waarschijnlijk in
het echt lang niet zo aardig als wij hopen.

Kortom, we zijn eigenlijk best tevreden met Utopia zoals het is.
Natuurlijk kan het altijd beter en mooier en groter, maar we hebben
ook gezien bij andere conventies hoe dat kan aflopen als je geen
budget van een miljoen hebt. Utopia 8, de laatste Utopia, is het
einde van een tijdperk en we hopen meer en leukere gasten te heb
ben dan ooit. Patrick Stewart zal er niet zijn, maar [ohn de Lancie
wel en wie weet wie nog meer. In elk geval een hoop oude vrienden
voor onze trouwe bezoekers en (zeker weten!) een hoop nieuwe
voor de mensen die dit jaar voor het eerst gaan komen.

Dlsclolmer:De inhaud van dezecalumn is geheel vaar de verantwoordelijkheid
van de schrijver ervan. DeTFDkan op geen enkelewijze verantwaardelijk of aan
sprakelijk gehouden worden voor hetgeenhierin gezegd en/of aangeboden wordt .
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The Flying Dutch in beeld
Door: Frank Maurits

Herinnerje het je nog?Ruimander
half jaar geleden deden we een
oproep aan alle leden om oude
video-opnamen waarin fans van
Star Trek en vooral fanclubleden """,,".,--" " .........
vanThe FlyingDutch op de Neder
landse televisie verschenen,weer
eens onder het stof vandaan te
halen.De fanclubwas toen al weer
20 jaar actief en we wisten dat er
het nodige aan video-archieven
bij veel leden en oud-leden moest
rondzwerven.

Dat hebben we geweten! De
bedoelingwasom de videobeelden
allemaalte verzamelen,om te zet
ten naar digitaal beeldmateriaalen
dit allemaalop een leukoverzichte
lijk dvd-tje te branden. De respons
van jullie was echter van dien aard
datweereendubbel-dvd productie
vanmoestenmaken!
Diversetv-registratieswaren té leuk
om ze in te korten, zo zit er een
comedy bij waar fans van de TFD
aan meegewerkt hebben, maar je
moet toch echt de hele aflevering
zien, omdat het in zijn geheel om
StarTrekdraait. Eneenuur durende
talkshow van Catherine Keyl die
echtalleenmaarom StarTrekdraait
rondom het centrale thema 'wat
beweegt je om eenStarTrekfan te
zijn'; in zoiets ga je natuurlijk niet
knippen!
Andere tv-registraties zijn frag
menten uit de diverse nieuwsuit
zendingen (Nova, 2 Vandaag,Hart
van Nederland), uit infotainment
programma'sals RTLBoulevarden
BlinQ en van registraties van tv-
showsalsdie van Paulde Leeuw. _.....,1:>._...,
HeelveelTFD-erswisten tv-registra-~qlillfi!
ties te vermelden,maarde centrale.
vraagwas natuurlijk: wie heeft die
nog? Dus moest er een zoektocht
gestartworden!
Wantvideobeeldenvergaan;beeld
materiaal op een magnetisch
opslagmediumvervaagten de beel
denwordenwazigeenbibberig.We
wisten alsTFD:willen we mooi tv
materiaalarchiveren,dan is het nu .... ._ .......__._
of nooit! Sommigevideoregistraties
bleken al behoorlijk door het tijds
monstertje aangetastte zijn en we
hebben er nog wat digitale make
up tegenaangegooid om het beeld
wat te verfraaien.Het resultaatmag
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er zijn, want de meesteomgezette
tv-registratieskunnenwe het predi
kaat'dvd-kwaliteit' geven!

Hebben we alles terug gevonden?
Nee, we weten dat er nog meer
tv-uitzendingen met StarTrek fans ......,""..---....".-=
zijn geweest zoals optredens in
de Staatsloterijshowen bij de tv
show van JackSpijkermandie des
tijds 'Spijkersmet Koppen' heette.
Kom' je deze of andere opnamen
nog eenseen keerop zolder tegen, ......._,..---,.,.=
dan willen we die natuurlijk alsnog~.....:::J........ ..-_

dolgraag hebben. Het is immers
onderdeel van een stukje StarTrek
geschiedenisin Nederland,dat heel
tastbaar in beeld is gebracht. Voor
onsalsfanclub isdergelijkmateriaal
goud waard!

En nu verder, want we willen het
resultaat toch wel eenszien, is het
niet? Nou dat kan binnenkort! We
verwachten dat we de dvd-dub
belaar tegen productiekostenvoor
circa 7 euro te kunnenverkopenen
dat is dan inclusief de verzendkos
ten. Maar om geen grote risico'ste
lopen,willenwe alsTFDeerstweten
hoede belangstellingbij de ledenis.
Overigens,ookniet-ledenmogen te
zijner tijd bestellenen kunnenvooraf
hun interessekenbaarmaken.

Daaromdus wederom een oproep:
Hebje interessein dezedvdmeteen
overzicht van de activiteitenvan de
Star Trek.fans in Nederland, stuur
dan eensimpelemailtjenaardeTFD
(info@tfd.nl)met de tekst 'DVDmet
TFDop tv' en je adresgegevens.Dat
isgenoeg.Jekrijgt dan te zijner tijd
op hetzelfde emailadresantwoord
vanonsalsde dvd-reproductieklaar
is.Degenendie voorafvia email hun
interessekenbaar hebben gemaakt
zijn gegarandeerd van de eerste
zending. Wehoren van jullie. Make
itso! ~
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Ja, ik weet het, een gevaarlijke titel voor in een nieuwsbrief van
een Star Trek fanclub! Maar mijns inziens zeker een ware uitspraak.
Bekijk eens onze eigen tv-gidsen: Stargate SG-l, Stargate Atlantis,
Srnallville, Battlestar Galactica, Ghost Whisperer, Medium, om maar
eens iets op te noemen. En dat alleen nog maar op onze Neder
landse zenders.
Wat te bedenken van Doctor Who, Eureka, Heroes of Torchwood.
Van deze laatste serie heb ik gisteravond de laatste twee afleverin
gen van het seizoen gezien op de BBC en ik moet zeggen: ik was
diep onder de indruk. Het gebeurt niet gauw dat ik aan het eind
van een aflevering echt iets heb van 'wauw, wat een goede afleve
ring', maar vooral de voorlaatste episode bracht dit echt teweeg.
Een aanrader dus voor iedereen en hopelijk gaat een van onze
Nederlandse zenders deze serie nog eens uitzenden of komt anders
de dvd-box gauw uit. Hoewel ... een 'part one' is er geloof ik al sinds
eind december vorig jaar.

Maar even genoeg geleuter over Torchwood; terug naar waar ik
mee begon ...
AI die eerder genoemde en niet-genoemde, maar wel bestaande,
series zijn zeker de moeite waard om eens aandacht aan te schen
ken, niet allemaal voor iedereen denk ik zo, maar alle variatie maakt
vast dat er voor elk wel wat wils bijzit.

Reden dus om de komende tijd ook eens stil te gaan staan bij deze
series. Over Battlestar Galactica en Doctor Who hebben jullie in
voorgaande edities van onze nieuwsbrief al kunnen lezen in arti
kelen geschreven door respectievelijk Frank Maurits en Hendrik
Jan Brakels. Maar ook andere series verdienen wel een plekje in de
'spotlight'. Kijk dus uit naar de nieuwsbrieven die nog gaan komen,
misschien komt jouw favoriete serie (naast Star Trek dan, want dat
blijft natuurlijk nummer één) binnenkort wel voorbij.

Wil je er zeker van zijn dat JOUW serie ook aan bod komt, laat dan
weten welke dit is en dat je er graag iets over zou terugzien in je
favoriete clubblad. Of beter nog: schrijf er zelf een stukje over en
stuur dit naar de redactie via één (of meer) van de bekende adres
sen. Dan weet je zeker dat er materiaal over is en dat erin staat wat
je graag erover geplaatst ziet. Bovendien zie je dan je naam ook
nog vermeld als schrijver terug in de nieuwsbrief, zowel boven het
artikel als in het colofon bij 'medewerkers aan dit nummer. Leuk
toch!
Wij horen graag van je ...

~'~----------------------------------------------------------------~
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Ex Astris, Scientia
Deell: Factitatio pro Confoederatio Planetarum Con-socia.
Door: ieroen Bakker

00.
Voorwoord
Een 'Verenigde Federatie der Planeten' een mooi idee, maar is het
realistisch?
Op deze en andere vragen ga ik proberen u hier een antwoord te
geven.
Star Trek geeft in dit opzicht een mooi beeld van wat wij graag wil
len zien in de toekomst. Maar hoe bestuurlijk is het? Heeft het über
haupt wel een toekomst?

De U.F.P.zoals wij die kennen uit StarTrek is (volgens geschiedschrift:
Encyclopedia) gebaseerd op het idee van de U.N. (United Nations).
Ik vraag mij af of dit juist kan zijn. De U.N. is een hulp organisatie en
anti-oorlogsapparaat, géén dagelijks politiek bestuurssysteem.

Alvorens ik het stuk begin, wil ik eerst even met u de betekenis
van het woord 'Federatie' uiteenzetten. Het volgende vond ik in de
encyclopedie uit 1974:

[Latijns] Verbondvan samenwerkende,meestalgelijkgerichte lichamen
die hun zelfstandigheid behouden. (Zie ook Confederatie)

[Latijns: Confoederatio(Verbond)] Groepvan staten die zich associëren
om in bepaalde opzichten (b.v.(bijvoorbeeld defensie,diplomatie) een
gemeenschappelijkoverleg- en gezagsorgaan te laten uitwerken, zon
der dat éénvan de statenleden zijn soevereiniteitprijsgeeft.

. Confederatieveorganen hebben geen directe zeggenschap
over de individuele burgersvan de lidstaten. Dit laatste is het
wezenlijkeverschilvan de confederatieof statenbond met de
federatieof bondsstaat.

Ook wil ik er even op wijzen dat niet alle informatie uit officiële bron
komt. Vaak komt de informatie uit diverse andere bronnen die naar
mijn mening gedegen zijn. Tevens zal ik regelmatig mijn mening
uitdragen en niet die van de meeste andere fans of specialisten. Ook
officiële bronnen zijn niet altijd betrouwbaar, kijk alleen maar naar
de misstappen uit ENT. Niet dat we dat niet wisten, maar toch. Zo,
nu ik olie op het vuur heb gegooid kunnen we beginnen.

ot,
The United Federation of Planets in het kort.
Erwordt voor het eerst een 'United Federation of Planets' genoemd
in de TOS aflevering 'A Taste of Armageddon' uit 1967. De U.F.P.
ontstond in 2161 in San Francisco op aarde. In navolging van de
Babel-conventie(s). Uiteindelijk zijn de belangrijkste documenten
getekend tijdens deze Babel-conventie(s). De eerste opzet was om
een gezamenlijke organisatie te hebben waar diverse werelden van
konden profiteren. De hoofddoelen waren vooral wetenschappelijk,
cultureel en defensief. Erwaren/zijn vier rassen die in het bijzonder
het initiatief namen; Humans (wij), Vulcans, Andorians en de TeIIa
rites. Er zijn bronnen die van vijf rassen uit gaan, maar die spreken
elkaar tegen als het gaat om welk ras dat dan had moeten zijn. Het
meest logische zou zijn (denk ik) de Alpha Centaurians .
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De U.F.P.was een reactie op diverse gewelddadige incidenten waar
van de grootste en laatste de Romulan-Earth War is geweest.
Uit deze kleine groep samenwerkende regeringen ontstond een
organisatie met nu circa 150 leden. Het aantal planeten is vreselijk
groot. Mensen zijn bij uitstek de meest voorkomende soort in de
U.F.P.,dat komt door de diverse kolonies die zij stichtten. Tevens zijn
mensen degenen die het meest buiten hun eigen planetengroep
opereren. Of het nu om handel of om wetenschap gaat, de mens
loopt voorop in alles.
De U.F.P.streeft naar zoveel mogelijk zelfbestuur voor de diverse
planeten. AI zijn er wel wat regels en wetten waar de leden zich aan
dienen te houden, waaronder de 'Prime Directive' en diverse vre
des- en staakt-het-vuren overeenkomsten.

De grootte van de Federatie volgens:
Kirk: 1000 planeten en nog steeds groeiende (Metamorpho

sis).
Picard: Meer dan 150 planeten en meer dan 8000 lichtjaren (First

Contact).
Sisko: Meer dan 100 planeten die zich geallieerd hebben voor

wederzijds wetenschappelijke, culturele en defensieve uit
wisselingen.

De verschillen kunnen geïnterpreteerd worden als: Kirk spreek over
de Aarde en haar koloniën terwijl Picard en Sisko spreken over het
volledig aantal deelnemers. We weten dat er diverse vormen zijn
van deelname aan de Federatie, bijvoorbeeld via een alliantie of
gedeeltelijke deelname.

Statistieken volgens 'Star Trek: Star Charts' van Geoffrey Mandel.
(ISBN: 0-7434-3770-5)
Aantal deelnemers: 183 (In het jaar 2278).
Aantal aangesloten / geallieerden planeten / regeringen: 7128.
Oppervlakte: 8000 kubieke lichtjaren.
Inwoners: 985 miljard (2370 officiële volkstelling).

Er zijn diverse organen binnen de Federatie en Starfleet, waarvan
een aantal ons bekend is, ik heb voor u een lijstje gemaakt. De lijst
is nog langer, maar het geeft een indruk.

The Federation Astronomical Commity;
The Federation Council of Exobiology;
The Federation Science Council;
The Federation Archaeological Council;
The Federation Department of Cartography;
Department of Temporal Investigations;
Section 31. (?)

02.
De bewijzen en de suggesties.
(Bron: onder andere http://en.wikipedia.org/wiki/United_Earth)
Nadat in 2063 'First Contact' werd gemaakt met de Vulcans (vlak
na de Derde Wereldoorlog), werd er werk ondernomen om tot
een Wereldregering te komen die uiteindelijk beëdigd werd 2113.
(Bron: Star TrekCCG, Kathleen Tonel/;First Contact) Maar hoe zag
zo'n regering er uit? Volgens 'The Great Bird of the Galaxy' was die
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..Ex Astris, Politeia
gebaseerd op het principe van United Nations. Tot zover kan dat
wel kloppen. Een bonte verzameling van die als een senaat func
tioneert. Er is echter geen bewijs dat de landen in de wereld hun
regering hebben weten we dat er een European Hegemony en een
United States of Africa (Later: African Confederation) zijn. In 2150
sluit 'The Nation-State of Australia' zich als laatste aan bij de W.R.
Wanneer de United Federation of Planets (U.F.P.)wordt opgericht
in 2161, slechts 48 jaar na het ontstaan van de W.R. in 2113, is het
ineens onduidelijk wat er met de W.R. is gebeurd en of de andere
staten nog een eigen regering hebben. De vraag reist hier of the
U.F.P.direct de regering is over de aarde of niet. jaresh-Inyo (presi
dent in 2372) suggereert van wel, door 'Martial Law' over de Aarde
uit te roepen evenals de president in StarTrek IV dit doet als ambas
sadeur Sarekhem de noodtoestand laat uitroepen over de Aarde. In
beide gevallen is de Aarde ook direct in gevaar. Maar laten we even
bij de les blijven, is het niet zo dat bijvoorbeeld de Belgische koning
(of parlement) NIET de noodtoestand kan uitroepen over Neder
lands grondgebied? Geldt dat dan ook niet voor deze 'Federatie'?
Natuurlijk kan er een artikel zijn dat in dergelijke situaties de U.F.P.
president die macht geeft, maar daar is geen enkel bewijs voor.
De conclusie is dan dat de President van de U.F.P.ook de President
van de Aarde is.

De vraag reist dan; 'Is de U.F.P. (waar meerdere planetaire rege
ringen «onder andere vulcan» lid van zijn) dan geen confedera
tie?'. Feitelijk wel, de aardse regering vormt een alliantie met andere
regeringen, deze alliantie groeit en groeit. Uiteindelijk doen er
zoveel regeringen mee dat sommige van die regeringen 'vervagen':
ze gaan op in het geheel, onder andere Vulcan. In ENT is het dui
delijk dat Vulcan een regering heeft, in TOS is daar nog een restje
van te zien en in de films en TNG is het weg. Zo ook voor de Aarde:
in TOS zien we nog wat restjes (lees: suggesties) van deze W.R.
maar naarmate de serie verstrijkt al snel niet meer. De suggestie
wordt gewekt dat de U.F.P.geen zeggenschap heeft over burgers,
maar ook het tegendeel wordt veel geclaimd. Het fundamentele
verschil tussen een federatie en een confederatie gaat over de
zeggenschap over de burgers. Zie de verklaring (in de 5de ali
nea) boven aan het begin van dit artikel. Laten we voorlopig
aannemen dat een federatie waar is. Als bewijs voer ik aan
dat er diverse malen 'rechtspraak' plaats heeft gevonden
door de U.F.P.,voor zowel de burgers als voor de lokale
regeringen.

Maar is de President van de U.F.P.dan ook de pre
sident van bijvoorbeeld Vulcan? Persoonlijk denk ik
van niet, maar zowel voor als tegen zijn bewijzen en
argumenten.
Als de President van de U.F.P.de President is van
de Aarde is deze dan ook President van Vulcan en
andere regeringen? Zoals Spock zou kunnen zeg
gen 'Logic dictates Yes, for one goverment in this
U.F.P.is equal to another and there for subject to this
president'.
Maar andere wezens zijn niet zo gemakkelijk te over
tuigen dat ze iemand van een ander 'ras' de baas
laten zijn over hun wereld. We zien ook vaak genoeg
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dat U.F.P.werelden hun eigen regering hebben. (Voornamelijk in
TOS &. TNG) Zijn deze regeringen dan elk ondergeschikt aan de
President van de U.F.P.?De U.F.P.heeft diverse 'councils' welke in
naam van de President diverse 'orders' geven aan regeringen en
Starfleet personeel en soms direct aan burgers. Maar we zien ook
dat regeringen veel zelfstandigheid behouden. Maar is dat niet in
tegen stelling tot wat ik eerder schreef? ja!
Maar Spock kan ook gezegd hebben; 'Logic dictates No, though they
all have formed this allaince and share by treaty many oblications and
rights they remain their independenee and right to self govern their
lands'. Spock zou in beide gevallen gelijk hebben. De bewijzen zien
we in de series terugkomen, maar dat laat ons met een paradox zit
ten. (Zowel Federatie als Confederatie?) Alternatieven kunnen zijn
dat de aarde 'gewoon' een regering heeft waar we niet of nauwe
lijks van horen, of de aarde heeft geen regering. Beide zijn mogelijk
wat we binnen het Star Trek universum weten.

Laten we 'for the sake of argument' er even van uitgaan dat de
aarde direct onder de President valt. De aarde is de 'grootste' van
alle deelnemers aan de U.F.P.,de Aardlingen vervullen de meeste
functies binnen de U.F.P. (en Starfleet), de Aardlingen bevolken
(kennelijk) de meest planeten (koloniën) (De mens vormt eigen
lijk letterlijk de U.F.P.).Dan kunnen de andere rassen hun werelden
regeren met het orgaan dat zij daarvoor kiezen. Bovendien verklaart
dat de reacties van de twee presidenten zoals eerder genoemd.

Wordt vervolgd: <lP
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Uit de Doos cards from the final fr
Door: Harm Koopman
Welkom in 2007! Zonder nu meteen sentimenteel te worden; wie
van jullie had 10 jaar geleden kunnen bedenken dat ik een week
of twee voor kerst 2006 nog steeds mijn 'uit de doos' column zou
uittypen? Alleen daarom al een warm welkom bij deze 54ste uit de
doos!

Toch is er in die 10 jaar heel veel veranderd in tradingcard land en
dan doel ik natuurlijk niet alleen op de overgang van de licentie
van Fleer/Skybox naar Rittenhouse Archives, zeker een belangheb
bende gebeurtenis voor Star Trek tradingcard verzamelaars, maar
veel meer op de manier van verzamelen.

Zelf had ik ook niet verwacht dat mijn inschrijving als bieder op
ebay.com in december 1999 tot gevolg zou hebben dat mijn ver
zameling zo'n grote vlucht zou nemen. Behalve dat je zo nu en dan
sterk in je schoenen moet staan, is het internet toch een heel mooi
medium met voor de diehard verzamelaar of moet ik zeggen de
completist, een schat aan informatie.

Aan de andere kant leidt dit toch ook wel enigszins tot een verar
ming van het sociale contact tussen verzamelaars, want veel verder
dan euro's overmaken en kaartjes ontvangen van de postbode kom
je vaak niet. Tenzij je zo gek bent van je hobby dat je er voor afreist
naar Amerika en ze daar zo weet te overtuigen van je gelijk, dat ze
op 2 en 3 december 2006 opeens met de 'Non Sport Update' kara
vaan in de Jaarbeurs in Utrecht staan. Als je dan als schrijver van 'Uit
de doos' aan het eind van dat weekend met zo'n 100 tradingcard
verzamelaars en handelaren van gedachten hebt gewisseld, ben je
helemaal in je element.

Voor mijzelf de zoveelste bevestiging dat Spocks woorden 'There
are always alternatives' ook heden ten dage nog steeds actueel zijn,
ondanks dat ze zo'n 40 jaar geleden al zijn uitgesproken. Over 40
jaar gesproken, ja dat ligt natuurlijk nog vers in ons geheugen en
omdat een set eerst geproduceerd moet zijn voordat ik er over kan
schrijven, nogmaals een warm welkom, maar nu bij de bespreking
van 'Star Trek Trading Cards celebrating 40 years' uitgegeven door
Rittenhouse Archives op 21 juni 2006.

Wat een meesterlijke set is dit, waarin voor iedere Star Trek fan wel
iets van zijn gading te vinden zal zijn. Wat je ook zoekt, het zit
erin, net als in 40 jaar Star Trek historie, waar dat natuurlijk ook het

geval is. Laten we maar
eens lekker in de details
gaan rondneuzen, iets
waar we zeker vrolijk van
gaan worden.

Welke captain is jouw
favoriet? Voor deze set
maakt dat eigenlijk hele-
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maal niets uit, want
ze zijn alle vijf aan
wezig. Nee, niet
met een kaartje
of een special: de
basisset die bestaat
uit 90 kaartjes bevat
van iedere captain
, 8 mooie afbeeldin
gen met een schat
aan informatie over
onze helden op de
achterzijde. Regel-
rechte toppers?
Jazeker, kaartje
nummer 13 met
Kirk als gangster
in 'A pièce of the
action' of Picard overgenomen door de Borg, kaartje 24; uit 'Best of
both worlds' en wat te denken van Sisko in kostuum in de afleve
ring 'Far beyond the stars', zijnde kaartje 51. Afijn, zo kan ik alleen al
uren plezier beleven aan slechts de basissetmaar er is nog heel, echt
heel veel meer ... 0 ja, Archer in 'First flight' in dat jaren 60 ruimte
pak (kaartje 80) ook helemaal te gek.

Maar zoals gezegd er is veel, veel meer, de allereerste subset is er
een van formaat. Maar liefst 43 Artifex Bridge Crew kaarten zijn
er te vinden in 1 op de 13 pakjes. leuk aan deze set vind ik dat ze
voor iedere serie een andere artiest hebben gevraagd, waardoor
de kaartjes per serie een totaal verschillende uitstraling hebben
gekregen. Absolute topper binnen deze subset in mijn ogen is Sean
Pence die de kaartjes van de Enterprise crew voor zijn rekening heeft
genomen. Het minst vind ik de houtskoolachtige kaartjes van Voya
ger, getekend door Geoft Isherwood, maar ik heb zat verzamelaars
gesproken die juist dit de topper vinden. Over smaak valt niet te

twisten.

Voor de volgende subset was
het afhankelijk of je een doos
voor de Amerikaanse of de
Engelse markt open maakte.
In 1 op de 20 Amerikaanse
pakjes vond je een van de 17
verschillende TV guide cover
kaartjes van Deep Space

Nine, Voyager of Enterprise. In 1 op de 40 Engelse pakjes vond je
een van de 9 verschillende Artifex Villains kaartjes allemaal getekend
door Warren Martineck. Absolute topper uit deze set is de Suliban
(VP5), maar eigenlijk zijn ze gewoon alle negen geweldig. Warren
is natuurlijk ook wel een van de toppers als het gaat om tekenwerk
van Star Trek.

Wie denkt er dan al te zijn gaat zeker het onderspit delven, want ik
ben nog niet eens halverwege! Een volgende subset met de naam
First Ofticers, eveneens aanwezig in 1 op de 40 pakjes oftewel 1 per
doos, zet alle 'second in commands' in het zonnetje. Opnieuw zijn
ze er allemaal, sterker nog, de set bestaat uit 6 kaartjes omdat in
'the cage' Number One first officer was in plaats van Spock. Profi
ciat Rittenhouse, dat noem ik oog voor detail!!

Houd moed: de volgende 'In Motion' subset bestaat wel uit 5 kaart
jes, een lenticular voor iedere captain. Met 1 kaartje in 6 dozen een
zeer moeilijk compleet te maken set en jammer dat ze een skymo-
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tion kaartje van [ane
way hebben herbruikt
uit een eerdere Skybox
set. ja, als er kritiek is
dan meld ik dat ook,
ik heb tenslotte geen
aandelen Rittenhouse,
al zou het misschien
Iwel handig zijn.

r
Wie denkt er na deze

buslading aan kaartjes te
zijn, mist het mooiste,
jazeker, ik ben een kos-
tuum tradingcard freak,
maar deze set is de abso
lute topper op dat gebied.
Maar liefst 2 kostuumI_~"".......,._...?!~_ kaartjes in iedere doos
en dan ook nog eens 41
verschillende, wow, een

waar verzamelfeest. Hou me vast, want dan
zitten er ook nog eens een waar leger aan variatie kostuum kaartjes
in. Wat te denken van 7 verschillende kostuum kaartjes van Mea 3
uit 'The Orginal Series' of drie verschillende Captain Solok kaartjes
uit 'Deep Space Nine' en zo kan ik nog wel even doorgaan en dat
doe ik dus ook .....

,.

Een subset als aanvulling op de kostuumkaarten subset zijn de 5
gesigneerde kostuum kaartjes, je zou hier verwachten van iedere
captain een kaartje, maar nee hoor, Kirk (William Shatner), Sisko
(Avery Brooks) en Archer (Scott Bakuia) zijn wel van de partij,
maar worden aangevuld met Data (Brent Spiner)
en Seven of Nine (Jeri Ryan), waarbij de laatste qua
design van het kaartje ten opzichte van de anderen
ook nog weer eens uit de toon valt.

Daarmee zijn we aan het eind van wat je in een
doos kan vinden, in totaal zonder variaties 216
verschillende kaartjes. Maar natuurlijk gaat het
40 jarige bestaansfeest nog wel even door, om
te beginnen met 5 verschillende promokaart
jes. Een voor algemene distributie, een bij het
Non Sport Update magazine, een bij de bin
der die bij deze set hoort, een
conventie-promo uitgereikt op
diverse Amerikaanse beurzen
en evenementen en tenslotte
een voor de Engelsetradingeard
markt.

Vervolgens zat er bij iedere
doos nog een prachtige
groot formaat lightspeed
poster art kaart en ook hier
weer 5 verschillende, 1 per
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serie, mijn persoonlijke voorkeur dit keer is BT4 van de Voyager
bemanning met een prachtige zonnevlammende ster in een mooie
paarse gloed, toppie, op naar het 50 jarig bestaan?

Ho, want met 226 kaarten ben ik nog niet klaar. Bij ieder case (dat
is een aankoop van 12 dozen) zat een In Memoriam james Doohan
kaart waarvan er dan ook weer drie verschillende in omloop zijn
(M4, M5, M6) want nummer 1,2 en 3 zijn natuurlijk gewijd aan de
eerste set die verscheen na het overlijden van Deforest Kelley.

Handelaren die besloten 2 cases te kopen werden getrakteerd op
een duaal kostuumkaartje van captain Kirk en captain Picard. Klap
per op de bekende vuurpijl was een gesigneerd Patriek Stewart
kaartje in de stijl van the Legends of Star Trek sets voor handelaren
die 6 casesoftewel 72 dozen aankochten.

Voor iedereen die aan 231 kaartjes nog
niet genoeg heeft om 40 jaar Star Trek
te herdenken is er goed nieuws! In de
volgende uit de doos gaan we gewoon
verder met de op 1 november 2006 uitge
geven Star Trek: The Original Series 40th
Anniversary.

Mocht je met de tussenliggende periode
geen raad weten kun je altijd nog gaan
deelnemen aan het Rittenhouse Reward
programma. Geen idee
wat dat is? Leesde vol
gende Uit de doos en
je weet het! ~



Koken met Neelix
De aardse keuken is werkelijk één van de meest uitgebreide die ik op
mijn reizen ben tegengekomen.Endaarnaast bevat ze (meestal) geen
ingrediënten die van je bord afspringen als je probeert je vork erin te
prikken. Zoals gewoonlijk probeer ik in deze rubriek een aantal leuke
en lekkererecepten te delenmet jullie. Dezekeereenaantal lekkernijen
uit verschillendelanden. Ze klinken dan misschienwel wat buitenaards
maar ze komen toch echt van dezesmaakvolleplaneet.

Pawpaw
(Avocado- en spinaziesalade uit Zuid-Afrika; voor 4 perso
nen):
2 mango's
2 avocado's
100 gr spinazie of waterkers
125 gr geroosterde pijnboompitten.
Dressing:
2 eetl karnemelk
1 theel grove mosterd
1 eetl citroensap
1 theel vloeibare honing
1 eetl olijfolie
zout en versgemalen zwarte peper naar smaak.

Schil de mango's en avocado's, ontpit ze en snijd ze in stuk
jes. Was de spinazie en snijd deze fijn, goed laten uitlekken.
Plaats de mango's in een schaal. Voeg de avocado's, spinazie
of waterkers en pijnboompitten eraan toe.
Om de dressing te maken:
Mix de karnemelk, mosterd, olijfolie, citroensap en honing
door elkaar. Voeg zout en peper naar smaak toe. Schenk de
dressing vlak voor het serveren over de salade.
Eensalade waar zelfs menig Vulcan van zal smullen.

Busa bel Lus
(Amandelcrème uit Tunesië; voor 4 personen):
225 gr zoete amandelen
25 gr bittere amandelen
11 melk
150 gr suiker
3 eetI maïzena

De amandelen in een pan met heet water doen en het vlies er
af halen. Laten afkoelen en als er geen vocht meer in zit, fijn
stampen in een grote vijzel (niet met de mixer - en ook niet
met de voeten) totdat het pasta is.
Als het een mooie pasta is, deze met de maïzena en suiker in
een pan doen.
De pan op het vuur zetten en, onder veelvuldig roeren, de
melk langzaam toevoegen.
Als alle melk erbij is, roerend aan de kook brengen (zorg dat
het niet klontert). Als het kookt, direct van het vuur nemen en
in glazen schaaltjes verdelen.
In de winter warm serveren, in de zomer koud. En tussendoor
mag je zelf kiezen wat je het lekkerst vindt.
Variatietip: neem één deel pistachenoten in plaats van bittere
amandelen. Men kan ook 100 gram rozijnen toevoegen aan
dit recept.
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Ik zou zeggen leefje eens lekker uit in de keukenen verbaas vriend en
vijand met je culinaire kennis.

Neelix<lsl
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Totslot wil ik jullie mijn bestevriend Herman
niet onthouden; Herman / Vriendschaps
brood
Hebje wel eensvan hem gehoord? EenHer
man; hij is al jaren bekend en komt volgens
zeggen oorspronkelijk uit Amerika, alwaar
de Amish hem maakten uit liefde voor de
ontvanger. Tja, het zal wel! Oorspronkelijkis
dit een Talaxian recept. Iedereenweet toch
. dat Talaxiansde vriendelijkste wezens zijn
die er bestaan!!
Als je een Herman krijgt, is dat een teken
van liefde, vriendschapen vertrouwen. Alsje
goed voor Herman zorgt, heb je de lekkerste
lekkernij die je je maar kunt bedenken.Krijg
je er alsmaar geen? Start dan zelf je Her
man en geef hem door! Let er wel op dat je
Herman altijd in een glazen schaal maakt
en met eenhouten lepel werkt. Plastic is een
goede tweede optie, maar metaal is uit den
boze, daar wordt Herman niet blij van!

Herman
(als je hem gekregen hebt,
start je bij dag twee):
Zet klaar:
100 gr suiker
250 mi warm water
1 zakje gist van 7 gr
225 gr bloem
een glazen schaal
een houten lepel.

Los de suiker op in een half kopje van het
warme water. Strooi de gist erbij en laat
dit 10 minuten staan. Roer de rest van
het water erbij, evenals de bloem. Klop
dit met de lepel tot een mooi glad beslag
en dek het af met een vochtige theedoek.
Laat dit alles rusten op kamertemperatuur
tot de volgende dag.
Dog 2:
Herman heeft honger! Geef hem daarom
een kopje bloem, een kopje melk en een
half kopje suiker. De grootte van de kop
jes is niet zo belangrijk, als de verhoudin-

gen maar gelijk blijven gedurende het
hele proces. Roer Herman tot een gladde
massa en dek hem losjes af.
Dag 3 en 4:
Herman hoeft alleen even omgeroerd te
worden om een koeklaag te voorkomen.
Dog 5:
Herman heeft weer honger. Geef hem
wederom een kopje bloem, een kopje
melk en een half kopje suiker. Hij groeit
al aardig!
Dog 6, 7,8, 9 en 70:
Herman wil elke dag vertroeteld worden,
dus roer hem dagelijks goed om. Op dag
10 is Herman klaar voor verdeling.
De tiende dog:
Herman wordt verdeeld in 4 stukken.
Drie stukken geef je weg aan vrienden die
goed voor Herman moeten zorgen, van
het vierde deel maak je een lekkere Her
man-Cake. Vergeet niet de verzorging en
een recept mee te geven, anders weten ze
niet wat ze moeten doen met Herman!
Wat kun je allemaal maken met Herman?

Herman-Cake:
1 deel Herman
225 gr suiker
150 mi olijfolie
1 zakje vanillesuiker
450 gr bloem
1V2 theel bakpoeder
3 eieren
1 theel kaneel
V2 theel zout
200 gr noten/rozijnen mix

Doe het deeg in een springvorm of cakeblik.
Bak de cake in 40 tot 50 minuten gaar in een oven van 175 gra
den.

Garneer de cake met een toplaag als je wilt. Neem hiervoor de
volgende ingrediënten:
75 gr gesmolten boter
225 gr suiker (de helft wit, de helft bruin)
2 theel kaneel
1 kopje snelkokende havermout
noten om te garneren.

Mix alle ingrediënten in een glazen schaal voorzichtig door elkaar
met een houten lepel. Vet de bakvorm in en bestrooi het blik met
bloem.

Herman-cake 2:
1 deel Herman
150 mi olijfolie
3 eieren
250 gr bloem
200 gr suiker
1 zakje bakpoeder
1 theel zout
2 theel kaneel
200 gr studentenhaver
1 goudrenet in stukjes
kristalsuiker.

Smelt de boter in een pan met de suiker. Strooi de kaneel en
havermout er in. Bestrijk hiermee de cake en garneer het af met
de nootjes. Lekker bij een kopje koffie!

Herman oliebollen:
1 kg tarwebloem
1 I water
25 gr zout
10 gr kaneel
een paar druppels citroensap
200 gr rozijnen
100 gr verse stukjes appel
twee kopjes start van Herman (dat wil zeggen, start zelf een
Herman en laat hem niet tien dagen groeien, maar gebruik
hem direct).

Meng alles wederom door elkaar. Vet een cakeblik in en
bestrooi deze met kristalsuiker. Giet Herman in het blik. Bak
Herman in anderhalf uur tijd op een temperatuur van 170
graden.
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De hele bups mengen en met een ijsschep bollen maken en in
hete olie frituren (frituurpan of op het gas). Na een minuut of
zes zijn de oliebollen gaar.
Van hetzelfde beslag, maak je trouwens net zo goed lekkere
pannenkoeken!!! Vervang dan het water door melk in het
beslag.
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Voorgelezen Door: Paul Ploeg

Titel: Star Trek - Enterprise: Rosetta
Auteur: DaveStern
ISBN: 1-4165-0956-9

Rosetta is het eer-(;E~C::]§~~~~;~~ste boek van Star r
Trek - Enterprise na
het beëindigen van
de serie op televisie.
Het verhaal speelt
zich af aan het einde
van seizoen vier. Op
weg naar een ver
dere verkenning van
het heelal wordt de
Enterprise beschoten
door een mysterieus
schip van een even
mysterieus ras, waar
geen communicatie
mee mogelijk is. Bijna
vlak daarna ontmoet
de bemanning leden
van deThelasianHan
dels Confederatiedie
onder leiding staan
van een gouverneur
Maxim Sen. Die ont-
vangt hen gastvrij en ''--'__ ........I:l1..0. ....1

informeert de bemanning over de Antianna, het rasdat vlakdaar
voor de Enterprisebeschoten heeft. Het blijkt dat de Thelasians
regelmatigzulk soort ontmoetingen hebben met de Antianna en
men deze situatie nu zat is en een grootscheepsoffensief tegen
de Antiannaaanhet voorbereidenis,mededoordat communicatie
met de Antiannaniet mogelijk is. Men vraagt hierbij de hulp van
de Enterprise.De bemanning van de Enterprisevertrouwt de hele
gang van zakenniet helemaalen heeft het vermoedendat niet de
volledigewaarheidwordt verteldwat deAntiannabetreft. Dat ver
moedenblijkt terecht aangeziengouverneurSener eenverborgen
agendaop nahoudt.
De enige die eenoorlog tussende Thelasiansen de Antianna kan
voorkomen is Hoshi Sato, die met haar kennis van buitenaardse
talen, samenmet het vredelievendedeel van de Thelasiansmoet
zien te probereneenvorm van communicatiemet de Antianna te
bereikenom daarmeeeenoorlog te voorkomen.

Vanhet eersteboekvan na de televisieseriehad ik meer verwacht
dan wat DaveStern hier geschrevenheeft. Het verhaal komt niet
echt op gang en is op een aantal punten behoorlijk voorspelbaar,
zekerwat betreft de plannendie Senheeftmet Archer.Het centrale
thema dat draait rond Satoen de ontrafeling van de taal van de
Antianna issomserg langdradig. Ook het achtergrondverhaalvan
Mayweatheren het verledenvanzijn familie in relatietot Senisniet
echt sterk.Dit verhaalhadduidelijk betergekund.
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Titel: StarTrek - Titan: Orion's Hounds
Auteur: Christopher L.Bennett
ISBN: 1-4165-0950·X

Na de missiemet de
Romulansen de Neyel
gaat de U.S.S. Titan
in dit boek nu echt
beginnen met het
geen waar het schip
voor gebouwd is; het
verkennen van nog
onbekenderuimte. Na
niet al te langetijd krij
gen de bemanningsle
den met telepathische
gaven noodkreten te
horen uit die onbe
kende ruimte. Na
onderzoek blijken het
oude bekenden van
Riker en Troi te zijn,
namelijk de wezens
van hun eerste mis
sie met de Enterprise
bij Farpoint Station.
Dewezensworden als
prooi opgejaagddoor
een ras genaamd de
Pa'haquel.Dit rasaanbidt de Farpoint·wezensdoor op ze te jagen
en de gedode slachtoffersvervolgensalsruimteschipte gebruiken.
Ondanksdat Rikerhet hier moreel gezienniet mee eens is, pro
beerthij niet te sneleenoordeeltevellen.Hij probeertde Pa'haquel
op anderegedachtente brengenvia diplomatie,aangeziende Far
point-wezenszich tijdens de jacht zich niet verdedigen. Tijdens
dezediplomatiekepogingen dejacht te beëindigen,zorgt eendeel
vande bemanningvandeTitanervoordat de Farpoint-wezensmid
delen krijgenom zichzelfte verdedigen.Dat dezehulp grote gevol
gen met zich meebrengt, blijkt al gauw. De Farpoint-wezenszijn
ineensniet meer te stoppen en kunnen ongestraft doen en laten
wat zewillen. Debemanningmoet nu probereneenoplossingvan
dat probleem te zorgen, maar heeft daarbij wel de hulp van de
Pa'haquelnodig, die hier niet direct aan willen mee werken. Als
er echter een aantal soortgenotenvan een andereoude bekende
van Rikeren Troi, met niet al te goede bedoelingenzich er mee
bemoeienen er onder de Pa'haqueleenmuiterij uitbreektdreigt de
helesituatieuit de hand te lopen.

Ook het derde deel uit de Titan-serieisweer ouderwetsgoed. Het
gebruikvande oude bekendeniseenprima zet.Verderwordt Riker
nu echt voor het eerstop de proef gezetalscaptainmet betrekking
tot het handhavenvan de PrimeDirectivezijn relatie met Troi als
man en vrouwen die als captain en ondergeschikte.Endan blijkt
dat het hebbenvan de eindverantwoording toch ietsmoeilijkerte
zijn dan van tevorengedacht. Ander pluspunt isde verdereuitdie
ping van de karaktersvan de rest van de bemanning, die in het
vorige deel'The RedKing', zo goed alsweggelatenwas.Dit boekis
eenprima voortzetting van deTitan-reeks.
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Titel: Star Trek - Voyager - String Theory: Evolution
Auteur: Heather Jarman
ISBN: 1-4165-0781-7

In het laatste deel van
deze trilogie komen
alle (verhaal)lijnen naar
elkaar toe. Aan het
begin van dit deel ziet
het er voor de beman
ning van Voyager er
niet al te best uit. Cap
tain laneway ligt meer
dood dan levend in de
ziekenboeg, de dok
ter is opeens verdwe
nen en Tom Paris en
Harry Kim zijn met
de shuttle waarin ze
zaten vermist en, naar
aangenomen wordt,
dood. Chakotay heeft
het commando op
zich genomen en pro
beert uit alle macht te
redden wat er te red
den valt ondanks het
lage moreel van de
bemanning. De dok- '--------------__./
ter is door één van de Nacene, een soortgenoot van de Caretaker,
naar een andere dimensie gebracht en krijgt daar de opdracht om
iemand op te halen en terug te brengen. Hij krijgt daarbij hulp van
een oud-bemanningslid van Voyager. Paris en Kim bevinden zich
daarentegen heel ergens anders. Zij worden gerekruteerd voor een
vergelijkbare opdracht door niemand anders dan Q. Het Q-conti
nuüm heeft al een tijd de hele situatie rondom het Monorhan-stelsel
en de U.S.S.Voyager geobserveerd en besluit in te grijpen voordat
alles rondom de Nacene, de verbannen Nacene en de toegang tot
Exosia te gevaarlijk wordt voor de toekomst van het universum. De
bemanning van Voyager lijkt de enige hoop te zijn die deze com
binatie van factoren tol een goed einde zou kunnen brengen. Ze
moeten daarvoor echter wel de strijd aanbinden tegen een heel
leger van Nacene, terwijl één Nacene al voldoende middelen heeft
om Voyager te vernietigen.

11111111 :1
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Met Evolution eindigt het toch wel wat lange verhaal van de 'String
Theory'. Net als de vorige delen is het verhaal goed ingedeeld, maar
heeft het wederom als nadeel dat het teveel 'technobabble' bevat.
De invoeging van de Q was de oplossing voor het verhaal. Zonder
deze invoeging was het verhaal naar mijn mening op een dood
spoor geëindigd. De gehele opzet van het verhaal is goed, alleen
om het over drie boeken te verdelen maakt het af en toe iets te
langdradig. Het verhaal had beter geweest als het was ingekort tot
twee delen, geschreven door een schrijver of schrijverskoppel in
plaats van elk deel door een andere schrijver te laten maken.
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Titel: Star Trek - New Frontier: Missing in Action
Auteur: Peter David
ISBN: 1-4165-1080-X
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Na de chaos die er is
ontstaan na de dood/
moord van Tiraud, de
zoon van de politieke
rivaal van SiCwan Fher
mus, zoals beschreven
in 'After the Fall', is er
in het Thallonian Pro
tectoraat oorlog uit
gebroken tussen de
kampen van de beide
rivalen. Dit wordt ver
der in de hand gewerkt
door de plaatsvervang
ster van de zus van Si
Cwan Kalinda, die lid
is van een ras dat door
de Priatians wordt aan
beden. De Priatians
willen hun oude gebie
den, die ze in de loop
der tijden zijn kwijt
geraakt terughebben.
Calhoun en de beman
ning van de Excalibur
zijn ondertussen beland in een universum ver weg van de Thalloni
ans. In dit universum is een langdurige oorlog aan de gang tussen
twee rassen. En in plaats van de Prime Directive te eerbiedigen en
zich er niet mee te bemoeien, gaat Calhoun te werk in het kader
van het aloude motto 'de vijand van mijn vijand, is mijn vriend', om
zodoende één of beide partijen ervan te overtuigen de Excalibur
te helpen terug te keren naar waar de Excalibur vandaan kwam,
namelijk sector 221-G. Dit gaat echter niet zonder slag of stoot en
Calhoun moet tot het uiterste gaan om te krijgen wat hij wil. Admi
ral Shelby, captain Kat Mueller en Robin Lefler doen er ondertussen
alles aan om in te grijpen in de oorlog tussen Si Cwan en Fhermus
en gaan hierbij in tegen orders van Starfleet om dat niet te doen.
Soleta heeft tenslotte niet alleen problemen met haar eigen beman
ning, die niet bepaald als één man achter haar staat, maar krijgt
ook te maken met de problemen die ontstaan zijn in het Romulan
Empire, nadat Shinzon daar heeft huisgehouden.

Auteur Peter David vlecht al deze verhaallijnen tot een klapstuk dat
zijn weerga niet kent. Net als in zijn voorgaande boeken doet hij dit
weer op een voortreffelijke manier. Alle verhaallijnen lopen vloeiend
in elkaar over, wat het lezen heel erg prettig maakt. De interac
tie tussen de diverse hoofdpersonen met bijbehorende karakterei
genschappen worden uitstekend beschreven, met name die tussen
Soleta en haar tribuun (eerste officier) Lucius is een goed voorbeeld
daarvan. 'Missing in Action' is een uitstekend vervolg op 'After the
Fall'. Voor wie reeds bekend is met deze reeks is ook deze uitgave
een aanrader. <15.>

.19



Door: Frank Maurits

Het antwoord op deze vraag was 30 jaar geleden niet zo moeilijk
als nu. Vlak na de oorspronkelijke release van The Animated Series
(TAS)waren vrijwel alle verstokte Star Trek fans het er over eens: dit
was géén StarTrek. In ieder geval niet zoals men die wenste terug te
zien. De serie werd op dezelfde plank ingedeeld als de Bugs Bunny
en Donaid Duck cartoons en werden alles behalve serieus geno
men.

Niet alleen de fans namen TASniet serieus, filmmaker Paramount
en haar discipelen dachten er precies hetzelfde over en de teken
filmserie werd jaren verzwegen al zou zij nooit bestaan hebben. Sla
de StarTrek Chronology open of blader door die prachtige Star Trek
Encyclopedia en je zult er geen afleveringen van TAS in terug vin
den. Wel wordt in beide geschiedschrijvingen bij de inleiding even
kort op het bestaan ingegaan en dat zegt al genoeg. De Chronology
windt er geen doekjes om: 'This show, produced several years after
the network run of the first series, is considered controversial in that
there is significant question as to whether these episodes are part of
the 'official' Star Trek saga'. Me dunkt! Daar kon je het mee doen!
En dat werd gezegd door niemand minder dan Michael Okuda.

Maar wie produceerde TAS? Juistl Mister Gene Roddenberry
himself en hij liet zich ook nog eens bijstaan door D.e. Fontana.
Veel schrijvers van het eerste uur waren ook betrokken bij de TAS
scripts. Echte autoriteiten binnen Star Trek dus en de meeste oor
spronkelijke Star Trek acteurs werkten mee aan de TAS release door
de stemmen van de getekende karakters in te spreken. Zie je Spock
in getekende gedaante: je hoort echt de gesproken stem van Leo
nard Nimoy.
TAS kostte in productie veel minder geld dan haar voorganger

The Original Series (TOS) en dat kwam deels door minder perso
neelskosten, maar ook doordat men geen ingewikkelde special
effects hoefde te produceren en, al zie je dat er tegenwoordig mis
schien niet meer zo zeer aan af, dat was in die tijd een kostbare
aangelegenheid.

Zo konden in de TAS-aflevering The Terratin Incident de acteurs
zomaar verkleind worden of kon een aflevering als The Ambergris
Element zich helemaal onder water afspelen. Aliens kregen niet
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alleen een beetje grime en wat rare kleding, maar konden in de
meest bizarre verschijning getekend worden.

Maar ondanks deze voordelen, was TAS geen succes. De fans
namen de productie alles behalve serieus, spraken er zelfs schande
van en er werden destijds ook geen nieuwe doelgroepen mee ver
leid.

Een aflevering uit TASduurt 30 minuten en wijkt daarmee af van
de oorspronkelijke 50 minuten. De tv-serie kwam in 1973 in de VS
op televisie en werd voor meer jeugdigere kijkers geprogrammeerd
op de zaterdagmorgen. En wederom gaf dit voedingsbodem voor
een conflict tussen Roddenberry en tv-zender NBC: Spocks huis
dier werd dodelijk verwond en kreeg een spuitje. NBC vond dat te
wreed voor de tere kinderzieltjes, de kleine kijkertjes zouden daar
diep ongelukkig van worden. Roddenberry hield zoals zo vaak voet
bij stuk, de scène bleef.

Hoewel de serie geen groot succes was ontving men er wel een
Emmy Award voor! Onder de rubriek 'beste kinderserie'. Maar na 22
afleveringen viel toch het doek voor deze serie en daarna volgde er
een lange periode van stilzwijgen.

Met de toenemende invloed van cartoons, animatiefilms, com
puterspellen en mangaverhalen in de daarop volgende decennia
zijn de volgende generaties trekkies heel anders tegen tekenfilmse
ries aan gaan kijken en met de release van een volledig gerestau
reerde TAS op dvd eind 2006 was er veel aandacht voor de serie.
Het moge nu duidelijk zijn, TAS wordt thans door veel fans wel
degelijk gezien als onderdeel van de Star Trek sage. En als je ziet
hoe fraai de boxset op de markt is gebracht in mooie luxeverpak
king, dan kan je niet meer spreken van ontkenning door productie
maatschappij Paramount.

En om het nog gekker te maken: de huidige licentiehouder CBS
Paramount heeft recent het groene licht gegeven voor de produc
tie van 4 korte pilotafleveringen van een nieuwe 'Animated Series'!
Deze serie, die we nu maar voor het gemak als TAS-2 aanduiden,
zal zich 150 jaar later afspelen dan het TNG-tijdperk in de speelfilm
Nemesis. In het kort de verhaallijn: TAS-2 speelt zich in een tijdperk
waarbij het er allemaal niet vrolijker op geworden is, want volgens
bronnen speelt het zich af in een verscheurde Federation, na een
ontwrichtende oorlog met de Romulans. In het gehele Alpha kwa-
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Vanaf dit nummer van het

Tevens is dit artikel bedoeld om discussie op te wekken, soms Kan
de tekst provocerend zijn. Het isgeenszins mijn bedoeling geweest
om een soort 'propaganda' rondom het 'Communisme' te ver
spreiden al kan het soms, hoofdzakelijk in hoofdstuk 5 (in Deel 3),
wel zo overkomen. Ik heb gep'robeerd om zo objectief mogelijk te
blijven. In Nederland ligt dit onderwerp nog wat 'gevoelig', maar
ik vindt dat het wel besRreekoaa~mag worden

drant is de stabiliteit ver te zoeken en is het wantrouwen dat de
boventoon voert. De Vulcans zijn geen lid meer van de Federation,
hetgeen de rol van de Federation nog verder decimeert. Captain
Chase, die liever hetzelfde zou willen doen als zijn illustere voor
gangers: het verkennen van het heelal, het bestuderen van nieuw
levensvormen en het ontmoeten van nieuwe beschavingen, krijgt
tegen zijn zin een meer militaire rol toebedeeld om de oorspronke
lijke functie van de Federation weer te herstellen. Laten we eerlijk
zijn, als script klinkt dit lang niet gek!

Maar even terug naar de oorspronkelijke Animated Series.Wan
neer speelt TASzich af? Ook daarover kan geen eenduidig antwoord
gegeven worden, de vermelde sterrendata spreken elkaar namelijk
tegen, maar over het algemeen zien de fans de serie in het tijdperk
dat zich direct na TOSafspeelt. De verhalen gaan in ieder geval over
dezelfde avonturen als de crew uit TOS en speelt zich op dezelfde
Enterprise af.

Zoals gezegd deden de oorspronkelijke TOS acteurs de stemmen
van de getekende personages met één uitzondering: Walter Koenig
(Chekov) was puur vanwege kostenoverwegingen niet van de par
tij. Jezou dan denken dat TAS zich net voor het TOS tijdperk zou
afspelen, immers Chekov monsterde pas in het tweede TOS seizoen
aan op de Enterprise. Maar de overige verhaallijnen van TASgooien
die theorie omver. In TASkomt een holodeck ter sprake en dat ken
nen we echt nog niet in het tijdperk van TOS!
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En zo kwamen er meer onderdelen in TAS aan de orde die we in
de langlopende Star Trek saga nog niet kenden. Van de naam James
T. Kirk weten de meeste ingewijden wel dat die T voor Tiberius staat.
Die naam werd het eerste genoemd in de TAS reeks. En Spocks
vader Sarek repte over zaken in de TNG aflevering Unification part I
die zich eerder in de TASaflevering Yesteryear hadden afespeeld.

Mocht Chekov dan niet van de partij zijn, er werden daarente
gen wel 2 nieuwe karakters aan de serie toegevoegd: de Edoaanse
Arex en de Caitiaanse M'Ress. Dat kostte geen extra geld want de
stemmen werden door respectievelijk [arnes Doohan en Majel Bar
rett ingesproken. EnWalter Koenig kreeg alsnog een troostprijs: hij
mocht het script schrijven voor één aflevering: 'The Infinite Vulcan'.
Koenig werd daarmee de eerste Star Trek acteur die een script pro
duceerde.

TAS had daardoor aardig wat primeurs en deed daarin dus mee
aan de ontwikkeling van de gehele Star Trek saga. In dat opzicht
was TASeen volwaardige serie. Alleen de uitwerking, een tekenfilm
serie die ook een wat jongere doelgroep voor ogen had, was in dat
opzicht echt anders. Hoe alle fans tegen TASzullen aankijken? Men
zal het wel nooit eens worden onderling, gelukkig maar ook, net
zoals de ene fan zich trekkie laat noemen en de andere trekker. Wie
heeft er gelijk? Allebei toch? <IJ>
onn ut k.com, sf '11,rnemory-alpha.orq, wikrpedia.nl
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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,
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Beëindigen van het lidmaatschap van The Flying Dutch kan alleen
aan het einde van het verenigingsjaar. Het opzeggen dient schriftelijk
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verstrijken van het lopende verenigingsjaar.
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American Book Centre, The Card Est 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

The Movie Store Zwolle
Klein Grachtje 18a,
8031 JCZwolle

AGENDA
24 & 25 februari
Stripboekenbeurs
locatie: de Evenementenhal,
........................................................ Rijswijk
info: www.stripbeurs.com

20-22 april
Elf Fantasy Fair
locatie: Kasteel de Haar,
................................................. Haarzuilens
info: www.elffantasy.nl
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22 april
Dag van de ,eugdhelden
locatie: Sportcentrum
..................................... .'Het Blauwe Meer"
.................................................... Dinxperlo
info: www.jeugdhelden.nl

08-10 Juni
FedCon XVI
locatie: Maritim Hotel, Bonn
.................................................... Duitsland
info: www.fedcon.de

12-13mei
Dutch Starcon 111
locatie: BestWestern Hotel
............................................ Berkel-Enschot
info: www.dutchstarcon.nl

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

19 mei
Algemene Leden Vergadering
info: www.tfd.nl
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Van de Voorzitter
Bestevrienden,

Langs deze weg wil ik, namens het bestuur en mijzelf, iedereen
een gelukkig en voorspoedig nieuwjaar wensen. Ik weet het: als
jullie dit lezen zitten we alweer lang en breed in 2007, maar voor
mij Is het nu nog 19 december 2006. Het is elke keer weer een
vreemde gewaarwording, maar met de jaarswisseling is het net effe
iets anders.
Enfin ... , ter zake. Normaal gezien zijn jullie van mij altijd positieve
woorden gewend maar deze keer heb ik eigenlijk weinig positiefs te
melden. Het gaat niet goed in het Star Trek wereldje en dus delen
ook wij danig in de klappen. Het ledental van de TFD daalt zien
derogen. Weer hebben een aantal mensen besloten ons clubje te
verlaten. Weer moeten wij als bestuur ons buigen over allerlei bezui
nigingen. Weer moeten we met zijn allen spreekwoordelijk aan die
ene euro trekken en hem vier keer omdraaien alvorens deze uit te
geven. Enook op STgebied is er weinig te melden. Het ziet er triest
uil op dat vlak. Geen nieuwe serie in het vooruitzicht. Althans niet
officieel; geruchten genoeg, maar dat zijn we onderhand gewend.
De 11e film komt er wel, maar pas ergens in 2008. Voorlopig moe
ten we onze honger naar ST stillen met Fan films en series op het
internet. Die zijn overigens echt niet slecht en er komen er steeds
meer van.
Toch kan ik het niet laten om met een positieve noot te eindigen.
Onlangs zijn de naar het schijnt erg mooie animated series uitge-

bracht op dvd en het zal niet lang duren voor Voyager, DS9 en
ook Enterprise uitgegeven zullen worden in zogenaamde slimline
boxsets. Ook de fraaie speciale Fanboxen zijn erg mooi en hebben
veel extra s. Er is ook recentelijk weer een fraai computerspel uitge
bracht: 'Star Trek Legacy'.
En uiteraard zal de TFD er nog steeds bij zijn. Onze website zal
steeds belangrijker worden in de toekomst en nu we overgestapt
zijn naar een nieuwe provider ook stabieler werken. De informatie
blijft dankzij onze webspeurneus Frank en zijn webredactie uiter
mate up to date. Vaak genoeg wordt door media en andere web
sites gerefereerd naar onze site als bron. Maar uiteraard zal ons
mooie magazine nog steeds bij jullie in de bus terechtkomen. Ook
daar staan altijd weer mooie en verassende artikels in die vriend en
vijand verbazen. En wat dacht je van onze fanclubwerkgroep die
onder leiding van onze eigen Pim Blokker hard aan de weg timmert
om een aantal grote en kleine evenementen te organiseren voor de
liefhebbers. We zullen ook steeds aanwezig zijn op andere evene
menten rondom alles wat met SFte maken heeft.
De fans die met verder met ons mee reizen zullen zeker ogen en
oren te kort komen.

We will live long and we wiU prosper!!

Marc

r-----------------,
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Hebjij ook spullen of materialen die je wilt
ruilen, verkopen of ben je ergensnaar op
zoek? Dan is de Replicator Roomprecies
wat je zoekt! In deze rubriek kun je name
lijk gratis" adverteren! Vulde bon hiernaast
volledig in en stuur hem op naar:
The Flying Dutch o, v. v. Replicator Room,
Postbus135, 3500 ACUtrecht

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

" Commerciëleadvertentieskosten
€0,75 per regel

.23
~~--------------------------------------------------------------~



REPLICATOR RDDM~ _
The Flying Dutch 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 Jaargang 2002 Jaargang 2005
September 1995, December nr 02, nr 03, nr 05, nr 06 nr 01 van 2005 € 3/51995, nr 01 van 1996* nr 02 van 2005 € 3/5..Nogsirehts enkrlr exemplaren Jaargang 2003 nr 03 van 2005 € 395
Jaargang 1997

,
nr 01, nr 02, nr 03, nr 04, nr 06 nr 04 van 2005 € 3/5

nr 03, nr 04, nr 05, nr 06 Bladen uit de jaargangen 2002 en nr 05 van 2005 € 395,
Jaargang 1998 2003 € 1/0 per stuk.
nr 01, nr 02, nr 03 Jaargang 2006
Jaargang 1999 Jaargang 2004 nr 01 van 2006 € 395r

nr 01, nr 02, nr 03, nr 04, nr 05, nr 01 van 2004 e 3/5 nr 02 van 2006 € 3,95
nr 06 nr 02 van 2004 e 395 nr 03 van 2006 € 395, r

Jaargang 2000 nr03 van 2004 € 3,95 nr 04 van 2006 € 3/5
nr 01, nr 02, nr 03, nr 04, nr 05, nr 04 van 2004 € 3,95 nr 05 van 2006 € 395,
nr 06 nr 05 van 2004 € 395 nr 06 van 2006 € 395, ,
Jaargang 2001 nr06 van 2004 € 3/5

Verzendkostentlm 3 stuks (2,25
nr 01, nr 03, nr 04, nr OS,nr 06 Verzendkosten4 tlm JO stuks (3,00
Bladen uit de jaargangen 1995
t/m 2001 € 1,00per stuk.

RNST
Financieel Advies

Hypotheken
Financieringen
Pensioenen
Verzekeringen

Doomw~ 8 •~Idoom • Tel. 055 355 J '!172

www.ernst-advies.nl 4nb\1Q
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Uw Imago wordt mede bepaald door uw
visuele uitingen en die moeten gezienworden.
IMAGO 1,8 specialist in drukken en printen van
reclame.Van visitekaartje tot grote poster, van
opmaaktot afwerking.
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