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Hopelijk heeft iedereen de nieuwe ledenpas in goede orde ontvan
gen. Een steviger, gelamineerd exemplaar dit jaar, naar een ont
werp van onze eigen vormgever Adam.
En dit had jouw ontwerp kunnen zijn ... Helaas ontbrak het aan
inzendingen hiervoor. Maar als je nu denkt 'Het zou toch leuk
geweest zijn', is er volgend jaar misschien een kans voor je. Neem
dan even contact met ons op via het welbekende redactie-adres en
houd onze website en deze nieuwsbrief goed in de gaten.
Nieuwsbrief 2 van 2007 ligt nu weer voor je en staat ook weer boor
devol leuks. In respons op mijn stukje/oproep in het vorige num
mer heeft Hendrik jan Brakelseen heel leuk artikel geschreven over
de serie Torchwood, waar ik zo weg van was. Dus lezen maar, zou
ik zeggen ...

Denken jullie verder nog even aan de eigen TFD-dvd? In de vorige
nieuwsbrief konden jullie hier al over lezen en hij is mijns inziens
zeker de moeite waard om in bezit te krijgen en dat voor slechts
weinig geld. Vergelijk maar eens met conventie-dvd's, waar je aan
zienlijk meer voor betaalt... Meer informatie hierover kun je ver
krijgen via het inmiddels overbekende e-mail adres, maar post of
telefoon mag ook. Ben je de adressen even kwijt: kijk dan hiernaast
of op de pagina met verenigingsinfo.

Tenslotte wil ik jullie allen oproepen om vooral te komen naar onze
ALV op 19 mei. Zoals elk jaar worden daar belangrijke beslissingen
omtrent je vereniging genomen en alleen als je komt, kun je JOUW
invloed ook laten spreken.

joyce Geurts



NIEUWS
Door: Joyce Geurts

Film XI:
Er doen geruchten de ronde dat WIlllam
Shatner - Kirk, TOS - zijn opwachting
zal maken in de komende film. Hiernaar
gevraagdin een interviewmet Timemaga
zine geeft hij aan dat hij er inderdaadover
gesprokenheeftmet producerJ.J. Abrams.
Op eenvraagof hij adviezenheeftvoor een
jongere acteur die de rol van captain Kirk
zou gaan spelen,zegt hij dat hij deze niet
heeft, behalve:'Hij moet jong zijn, er goed
uitzien en rijk zijn. Encharmant.' Tenslotte
wordt hem nog gevraagdof hij denkt dat
de nieuwe film de interessein de StarTrek
franchiseweerzaldoenopleven.Hieropver
telt hij echterdit ook niet te weten en 'hoe
getalenteerdJ.J.dan ook is, het wordt de
ultiemetestvoor hem'. Ineeninterviewmet

dochterLisabethbenadruktShatner

eensdat hij eigenlijk helemaalniet zoveel
weet over de film en dat hij niet veel 'con
nectie' meer voelt met de franchisena alle
veranderingensindsGene Roddenberry
ermeebegon.

Doetie 't of doet ie 't niet?Endanheb ik het
overJ.J.Abrams.Het is namelijknog steeds
niet duidelijkof hij nu wel of niet de nieuwe
film zalgaanregisseren.

Acteurs:
Nlchelle Nlchols - Uhura,TOS- is online
te bekijken in een nieuwe muziekvideo.
Het gaat om een lied met de titel 'Rahab
the Harlot', gecomponeerd door J. Nell
Schulman, de schrijver en regisseurvan
de film 'lady Magdalene's',waarin Nichelle
meespeelt.Deze video is te bekijken op
LadyMagdalenes.com.

George Takel - Sulu,TOS- speeldeeen
gastrol in de serie'Heroes'.Hij vertolkte de
vadervaneenvan de hoofdrolspelers,Hiro,
een bazige,bozige zakenman.Eenrol, die
precieshet tegenovergesteldeis van hoe
Georgezelf is: de vriendelijkheidzelve. Hij
moestvoor dezevertolking met zijn 'zoon'
spreken in het Japans,wat hem prima
afging ondanks dat dit niet zijn moeder
taal is.Takeispeeltdezerol in de aflevering
'Distractions',maar hij speelt ook kort in
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de voorafgaandeepisode.En... er is sprake
van dat hij nog vaker zal meespelen.leuk
detail is dat het nummerbord van zijn auto
alsvolgt luidt: 'NCC-1701'...

Alexander Slddlg - Bashir, DS9 - is
gecast voor de film 'Doomsday', een futu
ristischeactie-thriller met in de hoofdrollen
Bob Hosklns ('Who Framed Roger Rab
bit') en Rhona Mltra (TaraWilsonin 'Bos-

ton legai'). De film speelt zich 30 jaar in
de toekomst af, en gaat over pogingen tot
het beheersenen genezenvan een dode
lijkeepidemiedie de mensheiddreigt uit te
roeien.Hijzalgefilmd worden in Zuid-Afrika
en hetVerenigdKoninkrijk.
Een ander nieuwtje over Siddig is dat hij
er een nieuw neefje bij heeft. Zijn oom
Malcolm McDowell, die wij kennen als
doctor Soranuit 'Generations", is opnieuw
vadergeworden.Opnieuw,want McDowe"
heeft al twee volwassenkinderen. Op 23
december2006 werd hij vadervan Finnian
Anderson McDoweli. Van harte gefelici
teerd,Malcolmen echtgenoteKe"ey.

Chase Masterson - leeta, DS9 - speelt
de vrouwelijke hoofdrol in de anime film
'Robotech:The ShadowChronicIes',die nu
uit is op dvd. De film is een vervolg op de
geanimeerde 'Robotech' tv-seriesen films
uit de jaren 80. Chasespeelt 'J.A.N.I.C.E.'(=
Junctioned Artificial Neuro-Integrated
CyberneticEntity),eenandroïde,gecreëerd
met behulpvanzowelmenselijkealsbuiten
aardsetechnologie. De film gaat over een
oorlog tussenonze planeeten een raadsel
achtig buitenaardsras,de Invid.Dezeoorlog
sleeptzichal tientallenjarenvoort en begon
toen de mensheidde sterrenkon bereiken
met de wonderen der 'Robotechnologie'.
De mannelijke hoofdrol wordt gespeeld
door Mark HamlIl, die wij natuurlijk alle
maal kennen als 'luke Skywalker'uit Star
Wars.

Kate Mulgrew - Janeway,VOY - speelt
een rol in een dramaserieover een Ierse
maffia-familie in New Vork, genaamd 'The
BlackDonnellys'. Deze seriestartte op 26
februari 2007 op NBC. Kate speelt Helen
Donnelly,de matriarch van de familie, een
terugkerendpersonage.Echterniet meteen
vanafde pilot. Op de sitevan KateMulgrew

www.TotaUyKate.comis een aantal foto's
van de seriete zien.

Scott 8akula - Archer, ENT- speeltmee
in een film van Lifetime, genaamd 'Nora
Roberts'Blue Smoke'.Hij speelt hierin een
onderzoekervan brandzakendie eenvrouw
helpt die gestalktwordt door een moord
zuchtige pyromaan. Nora Roberts is een
schrijfster van succesvolle(Iiefdes)romans,
onderanderevoor HarlequinUa,inderdaad,
die van de BouquetReeksenz.).

Llnda Park - Hoshi Sato, ENT- is vanaf
15 maart 2007 (V.S.)te zien in een tv-serie
genaamd 'Raines'. Deze gaat over een
excentriekepolitieagent die op een aparte
manier moorden oplost: hij 'verandert' de
slachtoffersin zijn partners.

Award time:
Zoalselkjaar rond dezetijd, iserookdit jaar
een aantal awards te vergeven.Enook nu
weer behorener StarTrekveteranentot de
genomineerden.
Hier volgt een overzichtjewie voor welke
award is genomineerd; in welke catego
rie; tegen wie moet hij/zij het opnemenen
indien de uitreiking al geweest is of hij/zij
gewonnen heeftal dan niet:
-U.K. 2007 Theatregoers'ChoiceAwards

(te vinden op WhatsOnStage.com,waar
iedereenkanstemmen):
<lDPatrlckStewart; 'Best Solo Perfor
mance' voor zijn solo opvoering van
'A ChristmasCarol' in het AlberyThea
tre te Londonin december2005; Greg
Hicks,HaroldPinter,MichaelGambon,
Robert Lepage en Will Adamsdale;
gewonnen.

<lDColm Meaney; 'Best Supporting
Actor in a Play'voor zijn bijdrage aan
'A Moon for the Misbegotten' in The
Old Vic;AndrewWoodall,ConO'Neill,
Mark Hadfield, Paterson [oseph en
TonyBe":gewonnen.

GDFrankLangelIa - 'Minister laro Essa'
in DS9-; 'BestActor in a Play'voor zijn
vertolking van RichardNixon in 'Frost/
Nixon'; KevinSpacey,Alan Cumming,
David Haig, lain Glen, Michael Sheen
en RufusSewell; niet gewonnen, de
awardging naarSpacey.

-laurence Olivier Award (eveneensvia
WhatsOnStage.comte vinden).
eColm Meaney; 'BestPerformancein a
Supporting Rolevoor 'A Moon for the
Misbegotten'; SamanthaBond, Debo
rah Findlay,MarkHadfielden [irn Nor
ton; uitreikingzondag 18/2

<lDFrankLangelIa; 'Best Actor' voor
'Frost/Nixon'; lain Glen, David Haig,
RufusSewellen Michael Sheen;uitrei
king zondag18/2.
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.....'Spirit of Ireland' award:
Colm Meaney. Hij zal deze award ont
vangen tijdens het vieren van de 'Sister
City' relatie tussen zijn thuisstad Dublin
en San [ose, California. Hij is hiervoor
uitverkoren, in verband met zijn bij
drage aan het promoten van een sterke
en positieve relatie tussen deze twee
zustersteden en daarmee tussen Ierland
en de V.S.. In het verleden is deze prijs
gegaan naar voormalig V.S.-president Bill
Clinton, Nobelprijs voor de Vrede win
naar [ohn Hume en oprichter en gewe
zen voorzitter van de raad van bestuur
van Intel, Dr. Gordon Moore. Hij wordt
hiermee niet alleen erkend voor zijn rol
in TNG en DS9, maar ook voor zijn jaren
lange werk in internationale films en op
het toneel.

-Academy Awards, beter bekend als de
Oscars:
eAlan Robert Murray - sound editor
voor TMP en supervising sound editor
voor Nemesis -; twee maal in de cate
gorie 'Achievement in Sound Editing'
voor 'Flags of Our Fathers' en 'letters
from Iwo lirna', beide films geregis
seerd door Clint Eastwood. Voor de
eerste film is hij genomineerd samen
met Bub Asman - eveneens werk-

zaam aan Nemesis; 'concurrenten' zijn
onder andere George Watters 11- ST:
1,11,111 en VI - voor 'Piratesof the Carib
bean: Dead Man's Chest' en Greg P.
Russel - ST:IVvoor Mei Gibsons'Apo
calypto'; uitreiking 2512.

eMark Stetson - TMP; 'VisualEffects'
voor SupermanReturnsenJohn Knoll
- TNG, DS9, Generations,First Con
tact; voor 'Pirates';uitreiking 2512

eNathan Crowley - DS9; 'Art Direc
tion' voor 'The Prestige' en 'Feature
Film - PeriodFilm' voor dezelfdefilm,
genomineerddoor zijn vakbond deArt
DirectorsGuild voor hun awards;uit
reikingenrespectievelijk2512 en 17/2.

In Memoriam:
Fred Bali, de jongere broervan lucille Bali
en eenvan de regisseursbij DesiluProduc
tion (de studio die begon met het maken
van StarTrek en later onderdeel werd van
Paramount)stierf op 5 februari 2007 op de
respectabeleleeftijd van 91 jaar.

Janle KIelman, production executive bij
Viacomen executivedirecter bij Paramount
en in die functie betrokkenbij TNG, DS9en
VOY.isop 31 december2006 overledenaan
de gevolgenvankanker.Zij werd slechts50
jaarjong.

nge Andrews, de tweede Klingon ooit in
StarTrek,is27 januari 2007 overledendoor
een hartstilstandin zijn huis in Encino.Hij
werd 86 jaaroud. Andrewsvertolkte Krasin
de TOS-aflevering'Friday's Child', hoewel
die naam niet genoemd werd, noch ver
meid in de aftiteling.

Lee Bergere, die president Abraham
lincoln vertolkte in de TOS-aflevering'The
SavageCurtain' isop 31 januari 2007 over
leden in een verpleeghuis in New Hamp
shire.Hij werd 88.

Wij wensen de nabestaandenvan alle vier
overledenenveelsterkte!

Overig nieuws:
The History Channel blijft bezig met Trek
gerelateerde documentaires. Hadden ze
eerst een documentaire met de titel 'Bey
ond the FinalFrontier', nu hebbenzeer een
die 'Star TrekTech' heet. Deze documen
taire laat een kijkjezien op de technologie
achter de gadgets die in de seriegebruikt
worden. Zoals bijvoorbeeld de phaser en
communicator.

J.J.Abrams - producervanStarTrekXI - is
in gesprekmet niemand minder dan Step
henKingoverhet verfilmenvandiens'Don
kereToren' cyclus. Of dit dan een film of
een tv-seriezou gaan worden is nog niet
duidelijk, omdat elk van deze mogelijkhe
den zo zijn voorsen tegensheeft.

,

UOUNTAIN TALK
BesteStarTrekliefhebber, volgende seriedie in goedkopereverpakkingwordt uitgebracht

wel eensVoyagerzou kunnenzijn...
Op 7 juni is het zover: de lanceringvan de nieuwe,moderneen
goedkopereseizoenen1 & 2 van DeepSpace9.

Groeten,
De nieuweuitvoeringenvan DS9zijn het gevolg van het succes
van de vorig jaar opnieuw gelanceerdeseizoenenvan The Next
Generation.
Dat de nieuweverpakkinger prachtig uit ziet, kun je in de adver
tentie eldersin dit blad zien

Davevan Velzen
Product Manager Catalog «Star Trek
Paramount Home Entertainment Benelux

Odo: You'restill disgustingl
Quark: Wouldn't have it any other waylIn de maandenmei en juni zijn veelStarTrekproducten terug te

vinden in dewinkelstegenzeeraantrekkelijkeprijzen.Dusnoteer
dezemaandenin je agendaals je jouw collectiescompleet wilt
maken.

Meer nieuws is er op dit moment nog niet, maar het laat zich
radendat alsde nieuweDS9seizoenook eensuccesworden, de

Disclaimer:De inhoud van deze column Isgeheel voor de verantwoordelijkheid
van de schrijver ervan. De TFDkon op geen enkelewijze verantwoordelijk of
aansprakelijk gehouden worden voor hetgeenhierin gezegden/of aangeboden
wordt.
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Emergency Mail Hologram
Bestelezers,
Erzijn veleplaatsen waar u uw mede-verenigingsledenkunt tegenko
men. Eénhiervan was bijvoorbeeld de verzamelaarsbeurs te Utrecht,
die eind verledenjaar plaatsvond. Eenaantal van de TFD-vrijwilligers
was hier aanwezig voor de begeleidingvan enkeleacteurs uit de come
dyserie 'Allo Allo'. De heer H.I. Brakelshad dit geconstateerd en foto's
gemaakt van dezeacteurs. De vrijwilligers zelf zijn niet goed te zien op
deze afbeeldingen, echter het is mij verzekerddat 'die zelfde koppen'
al vaak genoeg in beeldzijn geweest. Hierbij dan ook de foto's van de

acteurs, die vorig jaar meerderemalen in Nederland geweestzijn, met
dank aan de organisatie van 'Dutch Starcon', één (maar zekerniet de
minste volgens enkele van mijn vrienden uit uw redactie) van de vele
beurzen/conventiesvan het afgelopenjaar. Erzal op 72 en 13mei van
dit jaar zelfsalweer de derdeeditie vanplaatsvinden in het u inmiddels
welbekendeBerkel-Enschot.

Dit was het weer voor deze tweede editie van het jaar,
UwEMH



Door: ieroen Bakker
Vervolg:

03.
Dagelijks bestuur.
Erbestaat (helaas) nog al wat onduidelijkheid over hoe de U.F.P.nu
eigenlijk werkt; ze hebben een onduidelijke commandostructuur.
Wie is nu eigenlijk verantwoordelijk voor wat?" Eenvoorbeeld:

De president, maar waar is hij nu eigenlijk president over?
De suggestie wordt gewekt dat er 2 presidenten zijn binnen de
U.F.P.:
1. President of the United Federation of Planets
2. President of the Federation Council.

Volgens de 'Star Trek Encyclopedia' (welke wij alswaarheid beschou
wen) bestaat dit verschil niet. De 'Federation Council' bestaat uit
leden van de U.F.P.:zij hebben hier hun afgevaardigden in zitten,
hun ambassadeurs. Hoe weten wij dat dit ambassadeurs zijn? Sarek,
de vader van Spoek, in 'Star Trek IV: The Voyage Home', zit in de
'Federation Council' en men spreekt hem constant aan als 'Ambas
sador'.
*Misschien iets voor een nieuwe Star TrekSerieof Film?
Het Politiekegedeelte van Star Trekuitdiepen, in de jaren van TNG en
DS9?

De S.T.: Encyclopedia (ISBN: 0671869051) zegt het volgende hier
over:
Federation Council President: ( ) Leader of the representative
council governing the 'U.F.P.'. ( )

De conclusie isdus (omdat er geen andere referentie in staat) dat de
President zowel de president is van de U.F.P.als van de belangrijkste
'Council' en dus het politieke en militaire gezicht van de U.F.P.is.
De hoogste bazen van Starfleet staan onder het bevel van de 'Fede
ration Council'. Zoals 'Vice-Admiral' Dougherty in Star Trek IX laat
weten dat hij onder direct bevel van de raad staat, al suggereert hij
dat er andere wegen zijn. Zie ook het 'organogram'.

De vraag is echter of zo'n presidentiële functie uitvoerbaar is. Om
zowel de voorzitter te zijn van de raad van het dagelijkse bestuur
van de 'U.F.P.'en om dan ook nog eens de president te zijn van de
gehele 'U.F.P.en Starfleet' is een zware taak. Tenzij de president niet
meer macht heeft dan de raad. Dat zou betekenen dat alle leden
van de raad evenveel inspraak hebben en dat de president geen
macht (lees: overwicht) heeft in deze raad, hij is dan alleen de stem
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en het gezicht van de raad. Dat lijkt mij echter wat onwaarschijnlijk,
dat zou betekenen dat alles wat de president zegt goed is gekeurd
door de raad, maar hoe waarschijnlijk is het dat de raad het over
diverse onderwerpen eens kan worden?
De bronnen zijn hier erg onduidelijk over. Volgens de S.T. Encyclo
pedia zit de president de 'Council' voor en heeft de raad de 'macht'
over de politieke en militaire besluiten. Dat laatste natuurlijk onder
steund door 'Starfleet Command'. Waarschijnlijk heeft de President
dan een functie die men kan vergelijken met die van een Premier,
naar Nederlands voorbeeld.

De Vulcans liggen op niet al te goede voet met de Andorians en ook
de Tellarites hebben niets op met de Vulcans. Endaar zal het niet bij
blijven. Binnen de raad zal er op elk onderwerp van mening worden
verschild. Zelfs al zou de besluitvorming door middel van 'Meerder
heid van Stemmen' gebeuren dan nog zal het lastig zijn. Tenzij 'The
Federation Council' niet over grote politieke besluiten gaat. Maar
dat lijkt niet te kunnen want 'oorlogs- en vredesbesluiten' worden
genomen door de raad. Dit geldt tevens voor besluiten rond het
straffen van Starfleet Personeel, zoals Iernes T. Kirk heeft ondervon
den. Vergelijk dit eens met de U.N.: een grote raad waar men ook
altijd van mening verschilt Als oplossing voor dit probleem hebben
een aantal naties het zogenaamde 'Vetorecht', iets wat we ook in
de U.F.P.kennen uit de TOS aflevering 'lourney to Babel' wanneer
Sarek wordt verweten dat hij dat recht wil gaan gebruiken. Wat
rechtspraak betreft; kijk eens naar de vele U.N.-tribunalen. Voor oor
log en vrede hoeven we alleen maar te kijken naar de U.N.-vredes
machten en politieke en militaire sancties die de U.N. uitvaardigt.
Alleen heeft Gene Roddenberry aan deze functies een extra functie
toegevoegd, namelijk die van politieke macht.
Natuurlijk is het wel mogelijk dat een dergelijke raad bestaat en
zijn functie kan uitoefen, alleen gaat de raad dan wel over héél
véél beslissingen, tenzij de raad bepaalde besluiten aan de 'locale'
overheden overlaat, zoals we in hoofdstuk 2 hebben aangenomen
(namelijk Federatie niet Confederatie)!
In dat geval besluit de raad alleen over zaken die 'allen' treffen.
Verdeling van eten en medicijnen en andere humanitaire en econo
mische zorg. Maar ook over (militaire) rechtspraak en interstellaire
politiek, oorlog en vrede. (Romulans, Borg en Klingons).

Starfleet; de militaire tak van de U.F.P.onder leiding van 'Starfleet
Command' gaat regelmatig waar nog nooit iemand isgegaan. 'Star
f1eet Command' bestaat uit een aantal hoge Admiraals (en Gene
raals?), ik vraag mij af zij directe orders krijgen van de President van
de U.F.P.of dat zij alleen werken in opdracht de 'Federation Coun
cil'. Het laatste is het meest waarschijnlijke als de bovengenoemde
veronderstelling over de rol van de 'President' correct zijn en de uit
spraak van Dougherty correct is.
Echter in Star Trek VI (The Undiscovered Country) probeert de pre-
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sident Kirk te redden ondanks de negatieve adviezen van de Ambas
sadeurs, waaronder Sarek van Vulcan en (Nunelus) de Romulaanse
Ambassadeur.

04.
Wat zegt de Constitutie (a ka Grondwet)?
In de 'Star Fleet Technical Manual' (ISBN: 0-345-34074-4) staan de
'Articles of Federation' welke algemeen geaccepteerd is als 'canon'.
laten we ervan uit gaan dat elk lid van de (l.F.P.deze moet onder
tekenen. (Noot; dit is mijn (amateuristische) vertaling, er is geen
officiële vertaling in het Nederlands! Ik ben echter bereid om op
verzoek een vertaling van alle artikelen publiceerbaar te maken voor
in het blad van de TFD).

Artikelen van Federatie, Hoofdstuk 1 Doel en Principes, Arti
kel 2, de Federatie en zijn leden, in navolging van de gestelde
doelen, zullen handelen in overeenstemming met de volgende
principes;

lid 1; De Federatie is gebaseerd op de soevereine gelijkheid van
al zijn leden.

lid 5; Alle leden zullen de Verenigde Federatie van Planeten alle
assistentie verlenen in alle acties genomen in overeenstemming met
Artikelen van Federatie, en zullen onder geen beding assistentie ver
lenen aan welk Planetair Sociaal systeem waartegen de Federatie
preventieve dan wel actieve (dwang)maatregelen onderneemt;
(...)

lid 7; Niets binnen deze Artikelen van Federatie zal autorisatie
verlenen aan de Federatie om interventie te hebben in zaken die in
essentie het juridische domein van een Planetair Sociaal systeem toe
behoren, noch zal zij eisen dat zulke zaken door de leden getoetst
worden aan deze Artikelen van Federatie; Echter dit principe zal niet
gelden voor de applicatie van dwangmaatregelen onder hoofdstuk
VII.

Hoofdstuk 5; De Federale Raad, Artikel 23; Samenstelling;
lid 1; De Federale Raad (Federation Council) zal bestaan uit elf

(11) leden van de Verenigde Federatie. De Verenigde Naties van
de planeet Aarde, De Planetaire Confederatie van 40 Eridani, De
Verenigde Planeten van 61 Cygni, Het Sterren Rijk (Star Empire)
van Epsilon Indii en het Planetaire Akkoord van Alpha Centauri zuI
len permanente leden van de Federale Raad zijn. Het Hoge Assem
blee (Supreme Assembly) zal zes (6) andere leden van de Verenigde
Federatie selecteren die de non-permanente leden van de Federale
Raad vormen op basis van, inachtneming van de speciale bijdrage,
in de eerste instantie, de contributie die de leden van de Verenigde
Federatie tot onderhoud van de interplanetaire Vrede en Veiligheid
en tot overstaan van andere bedoelingen van de Federatie, en ook
tot billijkheid van de Geo-galactische distributie; (... )

lid 2; De non-permanente leden van de Federale Raad zullen
voor een periode van twee (2) sessieperiodes gekozen worden. In
de eerste verkiezing van non-permanente leden zullen er echter
drie (3) voor één (1) sessieperiode gekozen worden. Een uittredend
non-permanent lid zal niet direct herkozen mogen worden.

Artikel 24; Functies en Machten;
lid 1; Voor de Verenigde Federatie van Planeten om adequaat

en effectief te kunnen handelen, leggen de leden van de U.F.P.,de
Federale Raad de primaire verantwoordelijkheid tot het onderhou
den en behouden van Interplanetaire Vrede en Veiligheid op en
komen overéén dat tot het uitvoeren van deze taken de Federale
Raad onder hun (leden van de V.F.P.)verantwoording handelt; (... )
Artikel 27; Stemmen;

lid 1; Elk lid van de Federale Raad heeft één (1) stem;
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Artikel 30;
De Federale Raad zal zijn eigen regels met betrekking tot pro

cedure, inclusief de methode voor het selecteren van zijn gouver
neur, zelf kiezen;

Hoofdstuk 8; Star Fleet, Artikel 52;
lid 1; Er is gevestigd een 'Star Fleet' (Sterren Vloot) als de 'Bewa

pende Bewaarders van de Vrede' der Verenigde Federatie van Pla
neten. (... )

Hoofdstuk; 12; Artikel 75;
De Verenigde Federatie zal doen ontstaan onder zijn autoriteit

een Interplanetaire Vertrouwensschap Systeem voor de Admini
stratie (beheer/regering) en Supervisie over zulke regio's zoals de
daaronder door onderlinge individuele overeenkomsten geplaatst
mogen worden. Deze regio's worden van af hier 'Trust Regions'
genoemd;

Artikel 77, Lid 1, sublid C;
Het Interplanetaire Vertrouwensschap Systeem is van toepassing

in de volgende categorieën en mag daaronder gevoegd worden
door onderlinge individuele overeenkomsten;
A)( )
B)( )
C)Regio's die vrijwillig onder het Vertrouwensschap Systeem
geplaatst worden door hun wettige vertegenwoordiging. (Rege
ring)

04.7
Conclusie.
Ende lijst is natuurlijk niet compleet maar dit zijn de artikelen die nu
even van belang zijn.
Dit roept een aantal zeer interessante vragen op.

Valt de Aarde nu onder regering van de UN-raad of is Aarde een
'Trust Region'?
Isde gouverneur de president? (Zie artikel 30)!
De U.F.P.doet afstand van enig politieke verantwoordelijkheid bij
de diverse leden, maar stelt wel bepaalde eisen aan die regeringen.
(Op basis van artikel 2 lid 7; leden hebben eigen juridische zeg
genschap). Dus de U.F.P.wordt geregeerd door 'afgezanten' van
de diverse werelden, maar er is geen politieke keuze aan de burger
behalve zover die zijn eigen regering kan kiezen. De 'Federation
Council' is in zoverre democratisch dat de leden uit de 'Supreme
Assembly' de non-permanente leden voor de 'Federation Council'
mogen kiezen maar is niet democratisch door het behouden van de
vaste leden. De SA bestaat uit alle leden van de U.F.P.en mogen
niet meer dan 5 vertegenwoordigers in deze hebben. Om dat even
kort uiteen te zetten wordt veel te ingewikkeld, maar is terug te
lezen in het genoemde boek of op internet, zie www,djtl.org.

Laten we het volgende voor waarheid aannemen;
Onder de U.F.P.behoudt elk lid zijn eigen regering. Afgezanten van
deze regeringen vormen het dagelijkse bestuur van de U.F.P.in de
vorm van de Federation Council.

DeAarde is hoogstwaarschijnlijk een 'Trust Region' . Het bewijs daar
voor zijn de actiesvan de twee presidenten en de informatie die voor
komt uit DS9 en de Star Trek Encyclopedia plus de afwezigheid van
enig ander bewijs. Echter hoe zit het dan met de Wereld Regering die
vóór de U.F.P.over de Aarde regeerde? Enhoe zit het in die periode
met de U.N.? We weten wel dat de U.N. deze periode heeft over-
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leefd en
later deel
werd van
de U.F.P. Maar
was de U.N. ook deel
van de W.R.? Allemaal vragen
waar geen antwoord op bestaat, behalve
als we die zelf concluderen / deduceren.
Mijn theorie is dat de U.N. dan wel een onderdeel van de W.R. is,
dan wel zelf de W.R. zou zijn. Dat zou verklaren waarom de U.N.
opgegaan is in de U.F.P.En in dat geval zou de Aarde nog steeds
geregeerd worden door deze W.R.al is daar geen bewijs voor te vin
den binnen de ons bekende officiële Star Trek bronnen.
Het zou ook kunnen dat de U.N. zijn ambassadeur(s) in de 'Fede
ration Council' heeft en deze als brug fungeert tussen de W.R. en
de U.F.P.,zoals Sarek dat waarschijnlijk ook namens Vulcan doet.
Voor zover wij weten is Sarek géén onderdeel van de regering op
Vulcan, alleen hun afgezant. Aan de andere kant hebben we Sarek
nog nooit horen overleggen (of spreken van enig overleg) met zijn
regering.
Anderzijds is het ook mogelijk dat de U.F.P.in het S.T.Universum is
wat de U.N. en de N.A.V.O. zijn voor ons.

Laten we stellen dat:
- aan de U.F.P.geen politiekepartijen deel nemen.
- planetaire regeringen intact blijven.
- de president van de U.F.P. is president over zowel de U.F.P.,de
Federation Council en Starfleet. Echter hij heeft geen hogere
macht dan de Federation Council (laten we zeggen zoals een
Minister-president in bijvoorbeeld Nederland).

- artikel 23 lid 1, suggereert dat de aarde door de Verenigde Naties
geregeerd wordt, maar meer bewijs daarvan is er niet.

Extra Noot:
Het is interessant om te vermelden dat onder Hoofdstuk VIII (Star
fleet) Artikel 53 staat dat de Federale Raad en het Comité van de
Militaire staf zowel over de besluitvorming van Starfleet gaan als
over het 'budget'.

Wordt Vervolgd

es.
Correctieweggevallen tekst, vorige artikel. Met dank aan dhr. H.f. Brakels:
Tot zover kan dat wel kloppen. Een bonte verzameling van 'Ambassadeurs'
die als een senaat functioneert. Er is echter geen bewijs dat de landen in de
wereld hun regering hebben opgegeven. Welweten we dat er onder andere
een European Hegemony en een United States of Africa (later: African Con
federation) zijn.®
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Door: Marc Ghijsels TNG 'Cause and Effect': Data ontdekt dat
dechyons overblijfselenwaren van elke tijds
lus en gebruikte deze om een bericht te stu
ren naar de daaropvolgende lus. Daardoor
konden ze uiteindelijk uit deze cyclus ont
snappen.

Alweer een letter in onze technobabble
serie. De D van ...
Deeltjes.
Zoals ik al eerder heb verteld, neem deze
uitleg niet al te letterlijk, het zijn alleen deel
tjes die in onze favoriete serie genoemd
worden. Delta rays:

Een natuurlijk voorkomende straling die
vooral opgewekt wordt door oudere

motoren. Delta stralen vangen de energie
op die vrijkomt wanneer elektronen afge
stoten worden door voorbij komende, sterk
geladen deeltjes met een hoge energie- ~
waarde. Als je dat maar weet!

Dark matter
(Donkere materie, antimaterie):

Komt nog in het echt voor ook. Het
schijnt normale materie grondig te ver

storen. Wat dat precies inhoudt snap ik ook
niet helemaal.

TNG 'In Theory': Dark matter deeltjes creëer
den een opening waardoor Spot (de kat van
Data) kon ontsnappen aan een zekere dood.
Het verwoestte eveneens de vergaderzaal en
een deel van de vloer waar vervolgens één
van de bemanningsleden in een soort gat
viel en omkwam (droeg waarschijnlijk een
rood shirt).

TOS "îhe Menagerie - Part 1': Christopher
Pike (ex-captain van de U.S.S. Enterprise
1701) werd blootgesteld aan deze straling
tijdens een missie en kwam daardoor in een
'rolstoel' terecht.

DS9 'Visionary': Toen O'Brienwerd blootge
steld aan deze straling zorgde een vreemde
combinatie met Tetryon stralen ervoor dat
hij elke keer als een Romulan warbird in de
buurt was hij door de tijd heen en weer werd
geslingerd.

De BrogUe waves (golven):

Je mag natuurlijk de vraag stellen of gol
ven ook partikels zijn. Maar ach het is zo'n

mooie naam, dus wat mij betreft zeker een
vermelding waard in dit naslagwerk.
De Broglie golven komen in de natuur
voor. Wat ze precies doen is mij een raad
sel maar in het Star Trek universum worden
de golven kunstmatig opgewekt. Ze treden
op als neveneffect bij het cloacking device
die onder andere door Romulans gebruikt
wordt.

Romulans zijn zo'n beetje de luchtvervui
lingkampioenen van de 24e eeuw. Wat er
allemaal niet uit de uitlaat van zo'n warbird
komt!

Dermateralean plasticine
(ben ik blij dat ik dat niet hoef uit te spre
ken):

Wordt in ST
gebruikt in de

plastische chirurgie.
TOS 'Balance of Ter
ror': In de episode
die uitgezonden werd
gebruikt Spock bewe
gingsdetectoren (motion sensors) om deze
golven op te pikken en daardoor weet men
een Romulan warbird te vinden.

DS9 'Duet': Marritza
gebruikte de plasti
cine om Gul Darhe'el
te kunnen spelen.

Deuridium:

Een minerale afzetting in een asteroïde
veld.

Dechyon:

Dechyon wordt kunstmatig opgewekt
door de Enterprise bemanning. In het

echt vallen dechyon deeltjes onder de klasse
die onder de lichtsnelheid reizen. Ze zijn het
tegenovergestelde van Tachyons (deze wor
den in een later deel behandeld).

DS9 'The Passenger': De Kobliad hebben
Deuridium nodig om hun celmembramen
te stabiliseren en op deze manier te kunnen
overleven.

Voyager 'Parallax': Hier worden ze gebruikt
om een opening te
maken in een event
horizon van één of
andere zon (ik weet
het; dat concept ont-
gaat mij ook hele
maal).

I
,•• Deuterium:

Is een natuurlijk product. Het is een iso
toop van hydrogeen (waterstof). Omdat

het twee keer de massa heeft van normaal
hydrogeen wordt het ook wel 'zwaar hydro
geen' genoemd.
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TNG 'Phantasms': Om de kern van een worp
engine aan te drijven heb je een combl
notie van deuterium en ontideuterium
nodig om energie op te wekken.

Geen idee waar het van
daan komt. Het is een

metaalachtigestof.

TOS 'By Any Other
Name'; De stof die
door een ros genaamd
de 'Kelvin' gebruikt
werd om Kirk en zijn
kompanen in een grot
gevangen te houden,
wordt door Spock omschreven als 'Iets dot
/ijkt op diburinium'.

Diburnium-osmium alloy:

Eén of anderstof immuun aanenergiewa
pensen straling. Het bestaatoverigens

niet echt.

TOS 'That Which Sur
vives': De Kelandans
hadden van dit spul
een kunstmatige plan
neet gebouwd.

Dicoromium:

Is eenstof die vrij in de natuur voorkomt.
Het iseenelementdat deel van de mole

culaire structuur uitmaakt van een gasvor
mig wezen dat er dan voor zorgt dat dit
in een grens tussen materie en energie
bevindt.

TOS 'Obsession': Kirk
komt het wezen tegen
terwijl ze op zoek zijn
noor trltanium erts.
Hij herkent de zieke
lijk zoete geur die het
afgeeft van 7 7 jaar geleden toen lieutenant
Kirksoverste captain Garrovick omkwam in
een confrontatie met het goswezen. Kirk en
de zoon van Garrovickweten uiteindelijk het
beest te verslaan met een antimaterie bom.

Dicosllium:

Een stof van
onbekende

oorsprong en
wordt voornamelijk
gebruikt bij het samenstellenvan lenzenen
spiegels.

TNG 'A Matter of Perspective': In deze afle
vering bouwt men een Kreegerstraalgenera
tor met spiegels uit dicosilium.

Dilithium:

Natuurlijk gevormde kristallen.Worden
in STgebruiktom energieom te zetten

in een hoog geconcentreerdevorm. Nodig
bij warp drivesen vitaleonderdelenvan het
energiesysteemvaneenschip.

TOS - alle afleveringen; Hier hebben ze te
weinig van of ze zijn leeggelopen of gebor
sten, etc., etc.

TNG 'Relics': LaForge en Scotty ontmoeten
elkaar in dit avontuur waar Geordi mister
Scott laat weten dot ze tegenwoordig de
dilithium kristallen herkristalliseren in de
reactiekamer van de motor en dot er daar
door geen kans meer is dot ze borsten of
leeglopen zoals in Scotty's tijd.

Disruptor beam:

Als iemand daareengoede Nederlandse
vertalingvoorheeftmaghij/zij dat rustig

even latenwetenwant een 'onderbrekende
straal' lijkt mij niet echt correct (bovendien
klinkt het ook bijzonderonnozel).
De disruptor is het Klingon equivalent van
de phaser.Het vuren ervan gaat gepaard
met een schril geluid ('Errand of Mercy',
'Elaanof Troyus'.).
Dezelfdestraalwordt ook gebruikt door de
Ameniansin 'ATasteof Armaggedon' .
Ook de Romulansgebruiken een soortge
lijkedisruptor.

Oorsprong onbekend.
Wordt gebruikt in gene

ratoren, reactoren en korte afstand trans
porters. In de meestpure vorm kunnen er
ookwapensmeegemaaktworden.

DS9 'Dromotis Personae': Major Kira ver
denkt de bemanning van een Volerioons
transportschip ervan dot ze dolamide ver
schepen uit handel met Cardassians. Ze ver
biedt vervolgens het schip om aan te meren
bij DS9.

Duranium:

Bekendalséénvande hardstemetalenin
het STuniversum.

TNG 'Hollow Putsults': O'Brien test de trans
porter met een container die uit puur dura
nium bestaat. De container komt volledig
gesmolten weer te voorschijn. Mi/es is zo
verstandig om het moor even niet op men
sen te testen.

DS9 "îhe Emissary'; Tijdens deze episode
gebruikt men Duranium om een illusie te ere
eren. Zo lijkt het dot DS9 volgestouwd stoot
met photon torpedo lanceerinstellingen.
In een DS9 boek 'Ihe Woy of the Warrior'
wordt dit effect 'Quaker Guns' genoemd.

DS9 'Captive Pursuit': Sommige delen van
het station zijn uit dit materiaal vervaar
digd opdat men met gewone sensoren er
niet in kon scannen.

Zo dat waren wat Ditjesen Datjesuit ver
schillende afleveringen met de letter D
van... 'Doei, tot de volgendezitting!' <Is!



Voorgelezen
Titel: Star Trek - To Reign in Heli
Auteur: Greg Cox
ISBN: 0-7434-5712-9

De hoofdpersoon
waar het in dit boek
om draait is de bij Star
Trekfansmeest geliefde
'Bad guy, de aartsvij
and van [arnes T. Kirk,
Kahn Noonien Singh.
Het gehele boek speelt
zich af in de periode
tussen het einde van
TOS-episode 'Space
Seed' en de tweede
StarTrekfilm.

Door: Paul Ploeg

Titel: Star Trek - Deep Space Nine: Warpath
Auteur: David Mack
ISBN: 1-4165-0775-2

Na een korte uitstap
terug in de tijd met
het boek Hollow Men,
gaan de schrijvers weer m....~"'I,;"~ .. EY
verder met het vervolg
op de verhaallijn van
de laatste drie boe
ken 'World of Star Trek
Deep Space Nine'.
Hetverhaal begintwaar
het verhaal van 'Olym
pus Descending' in het
derde deel van de trilo
gie eindiqt, Taran'atar,
de [em'Hadar die door
Odo naar Deep Space
Nine is gezonden, ver
laat met een spoor
van geweld het ruim
testation, steelt een
runabout met daarin
Prynn Tenmei als gij
zelaar, daarbij captain
Kira Nerys en lieute-
nant Ro Laren voor .....i

dood achterlatend. Uit lang onderzoek blijkt dat Taran'atar van bui
tenaf wordt beïnvloed, maar door wie of wat kan men niet pre
cies uitvinden. Terwijl zowel Kira als Ro in de ziekenboeg behandeld
worden, ondergaat Kira een bijna dood ervaring en belandt via de
Bajoran Profeten van de worm hole in een mythisch verhaal, waarin
zij de hoofdrol moet vervullen. Ondertussen wordt een mysterieus
persoon door diverse premiejagers opgejaagd. Deze persoon laat
zich echter niet zo gemakkelijk vangen als de premiejagers den
ken. Taran'atar heeft ondertussen andere problemen aan zijn hoofd.
Enerzijds gaat zijn geweten hem parten spelen. Als [ern'Hadar is
hij zijn leven lang ingeprent dat hij de Founders moet gehoorza
men en hij heeft nu Odo's bevel genegeerd. Anderzijds krijgt hij te
maken met een opstandige gijzelaar, die ondanks een ongelijkwaar
dige situatie toch een minioorlog met hem aan het voeren is en niet
alleen op psychologisch vlak.

Wat moet er gezegd worden over dit boek? Dat is lastig want er
kleven goede punten aan dit boek en slechte punten. Eén slecht
punt is zeker de logica van het invoegen van de bijna dood erva
ring in dit verhaal. Ik kan tot nu toe geen reden bedenken waarom
het er in zou moeten staan. Een ander slecht punt heeft deels met
het eerste te maken; je krijgt het gevoel dat het boek niet af is. Het
verhaal stopt iets te abrupt. Jekrijgt wel de indruk dat er zeker een
vervolg op dit verhaal komt en misschien komt dan de logica van
de bijna dood ervaring naar voren. Goede punten heeft het boek
toch zeker ook wel. Belangrijkste daarvan zijn het kat-en-muis-spel
tussen Taran'atar en Prynn Tenmei en de verhaallijnen van de pre
miejagers en hun prooi die niet mee wil werken. Voor het eerst sinds
lange tijd, kan ik niet echt een goede beoordeling over een boek
geven. Een echt slecht boek is het niet, maar een aanrader is het
zeker ook niet.

Kahn en zijn volge
lingen zijn naar de
planeet Ceti Alpha V
getransporteerd samen
met voormalige Enter
prise luitenant Maria
McGivers en moeten
met de goederen die
ze mee hebben gekre
gen, zien te overleven.
En dat dat niet mak
kelijk is merken ze al gauw, want de planeet is nou niet bepaald
een paradijs. Het lijkt nog het meest op de aarde in de prehistorie
met onder andere de Ceti Alpha V- versie van de sabeltandtijger en
andere inheemse monsters. En voor Kahn wordt het alleen maar
erger als er ook nog een sluipende ontevredenheid en een drei
gende opstand onder zijn volgelingen groeit. Dat groeit mede door
de aanwezigheid van Maria McGivers, de geliefde van Kahn, die
door een groot gedeelte van de volgers van Kahn als verraadster
gezien wordt en die dat ook duidelijk laten merken. Als dan ook nog
de buurplaneet Ceti Alpha VI ontploft, wordt de planeet bijna onbe
woonbaar en heeft Khan al zijn superintelligentie en kracht nodig
om alle tegenslagen te overleven. Maar langzaamaan groeit bij hem
ook de onvrede over de situatie. Enwat doet men dan meestal: men
zoekt een zondebok. Voor de volgelingen van Kahn is dat Maria
McGivers, voor Kahn zelf is dat de tegenstander die hij eerst nog
respecteerde maar die bij elke tegenslag meer en meer verandert in
de zijn ergste vijand, JamesT. Kirk.

To Reign in Heli' is een magistraal geschreven boek over één van
de meest bijzondere karakters van Star Trek. De verandering van de
nog rationele supermens Kahn naar een bijna op wraak beluste psy
chopaat is uitstekend en goed leesbaar beschreven. Ook de karak
ters van de diverse volgelingen van Kahn zijn logisch en begrijpelijk
beschreven. Want dat de volgelingen van Kahn door genetische
manipulatie intelligenter en fysiek sterker zijn dan de gewone men
sen is voor hen een pluspunt. Het grote minpunt is dat ze daardoor
een groter ego hebben ontwikkeld, waardoor een aantal sociale
vaardigheden ten opzichte van elkaar op een zeer laag niveau zit
ten, omdat ze zich altijd superieur voelen ten opzichte van ande
ren. Het boek leest vlot, mede door het achtergrondverhaal van
Kirk, Spock en McCoy, dat rondom het hoofdverhaal is geschreven.
Zonder meer is dit boek één van de betere boeken in het Star Trek
genre .
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Titel: Star Trek - Enterprise: last Full Measure
Auteur: Michael A. Martin St Andy Mangelis

, ISBN: 1-4165-0358-7

Na het vorige boek van111~5Z~mlm~!~Enterprise, 'Rosetta',
gaan de schrijvers van
dit boek met 'Last Full ....... 1111

Measure' nog een stuk
verder terug in de tijd.
Zonder enige vorm
van waarschuwing of
provocatie vallen de
Xindi met een proto
type van een superwa
pen de Aarde aan. Het
gevolg iszeven miljoen
doden. Starfleet moet
actie ondernemen en
stuurt zijn beste schip
naar het gebied van de
Xindi om daar te voor
komen dat het super
wapen tot voltooiing
wordt gebracht. Naast
de bemanning van de
Enterprise gaat er ook
nog een groep speciaal
opgeleide comman
do's mee, de zogenaamde MACO's. De twee groepen bemanning
moeten samen zien te werken, maar dat gaat niet eenvoudig aange
zien beide groepen een eigen oplossing hebben voor het bereiken
van het gestelde doel. Endie beide mentaliteiten botsen nogal. De
MACO's zien de Starfleet-bernanninq als een stel slappelingen die
alleen goed genoeg zijn om de Enterprise te laten vliegen en func
tioneren, terwijl omgekeerd de MACO's gezien worden als een stel
arrogante dommekrachten die alleen maar kunnen vechten zon
der hun hersens daarbij te gebruiken. Beide groepen worden echo
ter gedwongen om samen te werken bij twee verschillende missies.
De ene missie gaat onder leiding van Archer op zoek naar iemand
die contacten heeft met de Xindi en die wellicht kan worden over
gehaald om te helpen zoeken naar de locatie waar het superwa
pen wordt gebouwd. De andere missie staat onder leiding van een
MACO, die samen met Mayweather op onderzoek uitgaat naar een
mogelijk werkstation van de Xindi. Beide missies vergen het uiterste
van beide groepen, zowel qua samenwerking als qua ethiek.

FULL

Het lijkt wat betreft de boeken van Star Trek - Enterprise maar twee
kanten op te kunnen. Of de boeken zijn matig tot slecht, zoals
Rosetta, of ze zijn goed tot heel goed tot welke categorie dit boek
behoort. De tegenstellingen tussen beide groepen wordt tot in detail
uitgewerkt, wat in dit verhaal bevorderlijk werkt. Ook het ethische
dilemma wordt zeer goed beschreven, met name in de relatie tus
sen Archer en Reed,wanneer Reedoverduidelijk vindt dat Archer te
ver gaat en Archer na afloop ook twijfelt of hij het wel goed heeft
aangepakt. Van dit soort boeken mogen er meer verschijnen.
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Titel: Star Trek - Vanguard: Summon the Thunder
Auteur: Dayton Ward St Kevin Dilmore
ISBN: 1-4165-2400-2

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

In het vervolg op 'Har
binger' gaan de schrij
vers in dit boek verder
met de beslommerin
gen van de bewoners
van het ruimtestation
Vanguard in de Tau
rus-vlakte. De span
ning in de regio neemt
toe. De Klingons ver
trouwen de Tholians
niet, de Tholians de
Federatie niet en de
Federatie de Klingons
niet. Dat alles leidt tot
een reeks incidenten
waarin iedereen ieder
een de schuld geeft. En
in het geheim houden
de Romulans zich ook
nog schuil en proberen
ook achter het geheim
rondom de vestiging
van het ruimtestation
te komen. Ondertus
sen gebeuren er op een aantal planeten binnen de Taurus-vlakte
vreemde dingen. De bemanning van de U.S.S. Endeavour onder
vindt dat wanneer een verkenningsmissie op één van die planeten
eindigt in een bloedbad met behoorlijk wat slachtoffers. De Fede
ratie probeert nog steeds achter het geheim van het mysterieuze
Meta-qenoorn te komen, maar maakt nog geen grote vorderingen.
Als er dan ook nog een mysterieus ras ontwaakt uit een eeuwen
lange slaap, niet wil dat buitenstaanders haar gebied betreden en
dat met alle mogelijke middelen probeert te voorkomen, dreigt de
Taurus-vlakte langzaamaan te escaleren in een oorlogszone. Com
modore Reyesmoet er van alles aan doen om te gemoederen tus
sen alle bekende rassen te bedaren.

Na 'Harbinger' had ik gehoopt dat 'Summon the Thunder' op de
goede verhaallijn was doorgegaan. Dat is het echter niet. Het ver
háal wordt in één tempo verteld met af en toe een oprisping. Dit
wordt vooral veroorzaakt doordat de schrijvers alles tot in detail
beschrijven, wat het verhaal niet ten goede komt. Het resultaat is
een boek van ruim 400 pagina's, terwijl het verhaal als het minder
gedetailleerd zou zijn, aan ongeveer 350 pagina's voldoende zou
hebben gehad. Dan had er waarschijnlijk meer tempo in gezeten
en had het boek meer spanning gekend. Enig pluspunt in het boek
is dat je de karakters in het verhaal verder en beter leert kennen. Dit
boek had beter gekund en beter gemoeten en is zeker als je 'Harbin
ger' hebt gelezen teleurstellend. <is!
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Koken met Neelix
De feestdagen zijn alweer een poosje voorbij. Ik heb mijn buikje rond
kunnen eten met allerlei lekkernijen variërend van (voor aardlingen
altha~s) doodnormale stamppot met boerenkool tot culinaire hoog
standjes met kreeft, kalkoen, everzwijn of feestelijke groentegerechten.
Teveel om op te noemen! Om wat te bekomen van dat feestgedruis
ben ik maar wat eenvoudige en bizarre hapjes gaan verzamelen voor
jullie. De lange avonden en kortere dagen maken lui maar niet minder
hongerig. En naast dat boek en een fijn glas van het een of het ander
mag een lekker hapje niet ontbreken. Liefst iets dat smaakt naar één
of ander zonnig vakantieland en dat met twee vingers in de neus te
maken is.

Gemarineerde gegrilde groenten:
Ik kwam dit recept ooit ergens tegen. Helaasweet ik niet meer
waar en de originele samenstelling ben ik ook alweer verge
ten. Maar ook (of misschien: juist) volgens het principe: 'ik doe
maar wat' is het erg lekker!

courgette enlof aubergine
olijfolie
balsamicoazijn
pesto
mosterd
teentje knoflook
zout.

Courgette en/of aubergine over de lengte in dunne plakken
I snijden en bestrooien met zout. Ongeveer een half uur in een
vergiet laten uitlekken en daarna goed droogdeppen met keu
kenpapier. Olijfolie, balsamicoazijn, pesto, mosterd en knof
look door elkaar mengen. Verhouding is smaakafhankelijk, ik
hou ongeveer aan: 3 delen olijfolie tegen 1 deel (per ingredi
ent) van de rest. Plakken groenten ongeveer 10 minuten in de
marinade leggen en vervolgens grillen. Zowel warm als koud
lekker en het kan ook makkelijk een dag eerder gemaakt wor
den.

Zo, ik zou zeggen veel kook- en eetpiestee Nodig wat vrienden en ken
nissen uit en ga samen eens achter het fornuis staan. Je zult zien dat
het erg leuk is om niet alleen vóór maar ook mét vrienden te koken.

NeelixtA;,

Groeika's Kruidkoek:
Vorige week moest ik aan mijn Groelka (oma) denken. De lieve
schat is 187 geworden. Toen we afscheid namen van haar
moest daar flink bij gegeten worden, want oma verwende
iedereen altijd met lekkere hapjes. De kruidkoek waar je vol
gens haar zo gelukkig van wordt mocht natuurlijk niet ont
breken. Ik leerde hem al op jonge leeftijd van haar bakken,
volgens speciaal recept.

500 gr zelfrijzend bakmeel
400 gr donkere basterdsuiker
2 eet! keukenstroop
1 theel zout
6 theel kaneel
2 theel nootmuskaat
1 theel kruidnagel
4 dl melk
likje boter
gember en rozijnen naar smaak.

Cakevorm invetten met wat boter. Oven voorverwarmen op
175 graden. Alle overige ingrediënten door elkaar roeren tot
een dik en glad beslag. Cakevorm met 2/3 beslag vullen en de
koek ongeveer 1 uur bakken. Prik met een breinaald in de koek
om te controleren of hij gaar is, komt de breinaald er schoon
uit, dan is hij goed. Kleeft er nog beslag aan, dan moet ie nog
iets langer in de oven blijven. Kruidkoek naturel is al heel lek
ker, maar oma maakte ook vaak varianten met stukjes gember
enlof rozijnen.

~ 4J" "1,,,.-.1:1",.vkl- "'!i w,.tttl vII-n"vl-"prscl.ttl,.",,_t,.tltl. Ik
kak V,,1""Jt""tJt" "....,. tlt .fotl tIl v"".J IOtIJ Wttluo'" wtt,. tt"s •.;W""o'"
Ik tlll-I-oci.tlot. S'ftl k_1- t,. tt" 3V"ff v." ItvJI.J.ck ...."s pt,.So".Jt vil-
tlt 1"I.tPrtsl-tJt I;' IOtIJ op:II-s Hot 10" 0"Hoti,.';"cts. J,,) "lft sl.l~ ~/ottl)
Y"'t~ I-,..'ft" tIl8.""j XA.A"llows~!i"tlt ilOtltJt'Slcl.!-t""p vl-"pr.w....,.tl.
}J. tlt'St~n,. Vl-opiscl.st".f,"t"l-tlt Jttl.cl.~" .ft I.tHt" Jtl..tl) ~II-lk ./wn,.
••" "'a" 3vol-. v."tlll."3tIl s/-. rks'ftl op.t;"wa' Ik "'a ••"kltttl o;";~al-lk
e« tlGtIk "'!i" I.. I-s-h cl.tck v." tlt ",t,.cl.."tlrst) tlt _"lt l-"tS.",sitwa~t"
v." tlt ""oVt"';'''o';';t"8111 tIl ".+vV,.IOk.lft,.I.."tlt lt"otlÎjtll.ttlt" ~
vr'!10"tlt,.r".J_v." tlt sptlt§ts. ('!t"/Ok ",ot/-Ik tllt wee»~"1vt,.Stl-t" ~"tl.1-
Alrc,,"itt".;I"Jt tlt I.tlt -.ltltl"3op Spt't§tfi.cl.';' ~"'ft,, ('( 00 sptlt§ts
10 tt" w/"ktll..lt" ilttk I;' tlt p,.,l/t lt";,stlt,, v." vl-Opl'l.o"...oStIOk).

~A},èo"itt ••" tlt !-t1t/oo".lItllt" wt.l n" vuv."st,. V"",.
M.cAAtw 0'; til._l.? ti_,.. Ivkl-tcl.1-"itl- ...n,.) _1.,. IJtll l'sit,.tftl op
I.tI-vlits+v; !-t sp,.r"Jt".Vlvcl./-fStlt"k Ikwl.o Hot ';vckls IJtrl?) ..... ,.
j~ 6t1-t,.tt" IJtfl tl." "rtl-s tIl wrt wttl-lS 1.0 wtl tt" I-opJ."5 ....kt,..
btlvkkJ'jIs A},è"'I'ftI.tI-tl.. ,.",n n"s tIl tlvs "'cs IJtll ~t" .
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~Pt,.s op~"tk ,,1.1.,.,;,.t.ks I;'p.~ts c.fst/>Gtrt,.tl.
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~ Itvl-Jt,. fl- rIltlt .vl-" ...tI- I"Jt. f.t" 1.. l-sI-t ,.il-I."ss
tlt M..k,....Is tlt vlvcl.1-v." PtI-t,. WII/I.-.S'""J "" scl.ttlvlt?

~ C""""" kd..I- .. " ,;' I.tI- I.,,!-tl.XA.ArI-f"nll-_!-t
vt,.!-tlft" tl.';' Scl.rpl.",tlt k,,';';t,.sVl."C""""" kwal- i's.
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Gegrilde groenten:
Deze groenten uit de oven doen het prima als lunch of bijge
recht:

Courgette
1 gele paprika
1 flinke ui
lekkere olijven
teentje knoflook
kruiden uil lu in of balkon
olijfolie
peper
grof zeezout.

Groenten in grove stukken snijden en mixen met een flinke
scheut olijfolie, de olijven, knoflook in plakjes, peper en krui
den. lekker is bijvoorbeeld: rozemarijn, tijm, salie, oregano.
Bestrooien met wat korrels zeezout en drie kwartier op 225
graden in de oven zetten.

Uien fruiten in roomboter. Witlof in ringen snijden en meebak
ken. Als de witlof beetgaar is de witte chocolade, citroensap,
zout en flink wat peper uit de molen toevoegen. Evendoorga
ren en dan de bladselderij erdoor mengen.

~ /tt",.", k_f IIt tt~sff .lIfiJ ViJlsl'lIIIt" ViJiJ~IIfiJl""I.,;".lIt" tIJIJ.a" J..I/I111~fjiJlIWt" ~all J.awa~WtS'Ptft~ W,-II,"I.I>IS'-s.. "stk_t,,1

<:~fèJf;!fl)'p~/tI't~sk .. m" st~tstlJ ViJiJ~a" kra".f, IJrciJlrlft
• /wtt~ va/ ktt~ .. " IIt ffltliJiJ" stJ..II, kIf ~'-t/~t)~'-tkt I/.IpJ.ttlf
~" ./~tsst" tIJw,-Ir."S a" /iJfiJ, Ittst't" wt wJ?

~bwk k.".f(J(J~tIJ lIiJII.~s,lJttli I s, "'iJ~t?

~1iVttlit .lIfiJ _tof WiJrIlt"f"st'.llt",IJ. val stfjtJIIW 11."
tl"lItlak iJl'wtS ".. ~ J.tof8i1Jt~~t~s lIiJff/, A-Iswt ••"kiJ"'t" S""l't" Wt s"tl
fwtt k.~~t" _ iJ~t J.iJff/k."'t~ ,."ff I.llt", btlllkklJ J.t~~t" wt tt" v." IIt
S~(J(Jfs-h t" J.tofJ.iJ+tl~iJJ.f Wt vl. IIt II\IIII~t"~ry''''S l" hll kll"lft" k_t"
~iJ"lIt~iJ~t Iftk ff ~~tkt" iJvt~/iJfiJ/iJ~II\IIIrt~t,,)IItJ1kt"tIJ 8iJj 8.,,11cJs,

~ 1/..-)w.f lIiJt"wt lfII,."I',.. fs v." lilt
stf'."lIt - tIJ lfIIstc."ctlJt - WiJ~ksJ.iJf'"

~ lltof J.iJffl l'siJ~t k."'t~~tst~lIt~/"st" kwOf. b~t.f.

~ kt..~",tof /~.k '5_tsst".IIlfll~.. 1v." .IIt J.iJff/k."'t~s lIiJiJ~IIfiJf'''I.
iJl'tt" ~o..sCJ.IIIVt"",tof J.t+J.iJ-hlpt~SiJlf(tltIJWt J:iJ"'t"fiJf ee» iJl"iJSSf"S'

~f.ff,,?WJl'S liJ? ba" .f.JIII
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A-J."tt) P.~."'tJII.;.f tt" JvJ ~iJ/(tJstof vt~sm" ff sh~t,,1

~ 2.if J.."•.fI.." lfIIwtl iJl ",-tofI" J.tofvtrtpv;?
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vlllcJ.+?~~t v~"St" S"" JiJiJ~fiJf ~.ff~J.S 1'-/.30)-
~IJICiJlllft Is fJfJI: I" J.tofl.tJff/_ XA.Ar.f.." Is ff~IISV.".30"
I.. fsff ~,-f.b." fiJcJ.tt" J:iJf.fI.a",tof tt" s.f~iJiJl'w./tl? Iftdf
t~ "iJSIt"",,,J st_stft" s,;,lIs (.OO? lJa? "-tiJiJftft" JIJt" Wt
",-tof~Jt"S IIfiJfl•• A-J.)Jt J.tl/f v." Jt J«s .c/.h,. tIt ~JIS'"
DIsclaimer:De Inhoud van dezecolumn Isgeheel voor de verantwoordelijkheid var
de schrijver ervan. DeTFDkan op geen enkelewijze verantwoordelijk of aansprallelijk
gehouden worden voor hetgeenhierin gezegd en/of aangeboden wordt.
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Door: Hendrik Jan Brakels

Spin-offs ziJn een bekend gegeven voor Star Trek-fans.
TNG, DS9, Voyager en EnterprIse zou men allen spin-offs
kunnen noemen van de oerserle uit de zestiger Jaren van
de vorige eeuw.
Na het artikel over Dr.Who In TFD-blad nummer 6-2006 en
na de oproep van de redactie In nummer 1 van dit Jaar, wil
Ik daarom graag aandacht besteden aan een van de spln
off series die uit de nieuwe Dr. Who serie ziJn ontstaan:
Torchwood. Deze serie Is In 2006 voor de BBCeen groot
succes gebleken en wordt daarom In 2007 vervolgd met
een tweede seizoen.

()NTSTAANSGESCEITEDENITS
Toen de nieuwe Doctor Who-serie net in de maak was, was geheim
houding van het grootste belang. De ruwe opnames ('rushes')
moesten onder een codenaam opgeslagen worden. Een BBC-mede
werker husselde de letters van 'Doctor Who' door elkaar en zo ont
stond het anagram 'Torchwood'.
Russel T. Davies, Dr. Who-bedenker, vond het een intrigerende
naam en gebruikte het voor een geheim overheidsinstituut dat in
diverse Dr. Who-afleveringen genoemd wordt. Het instituut speelt
ook een belangrijke rol in een aantal afleveringen.

In de aflevering Tooth and Claw waarin de 10e Doctor en Rose in
het Victoriaanse Engeland een ontmoeting hebben met niemand
minder dan koningin Victoria, worden allen belaagd door een weer
wolf van buitenaardse oorsprong.
Na maar net aan een gruwelijke dood ontsnapt te zijn, besluit Hare
Majesteit een instituut in het leven te roepen dat d~t soort feno
menen moet gaan onderzoeken en zo mogelijk bestrijden. Daar
ze haar weerwolfavontuur beleefde op het landgoed Torchwood
House, vernoemt ze het instituut hiernaar.

In de eerste nieuwe Dr. Who-serie met Christopher Eccleston als de
ge Doctor, komt in een aantal afleveringen een tijdreiziger voor,
genaamd Captain Jack Harkness (acteur [ohn Barrowman). WIe hij
is en waar hij vandaan komt wordt niet duidelijk, maar in de dubbel
aflevering The Empty Child en The Doctor Dances werkt hij samen
met Roseen de Doctor.
In de slotaflevering The Parting of Ways wordt hij gedood door de
Daleks, maar door Roseweer tot leven gewekt met behulp van de
kracht van de Time Vortex van de TARDIS. Vanaf dat moment is
Captain Jack onsterfelijk. Of was hij dat al? In een Torchwood-afle
vering zal hij later zeggen: 'I was born in the future and lived in the
past'. Is hij ook een Timelord? Het blijft een raadsel.

RusselT. Davies voegt deze twee elementen - het Torchwood-insti
tuut en de populaire Captain Jack- toe aan zijn idee om een intel
ligente SF-tv-serie te maken met 'Buffy' en 'Angel' -allure. Enter
Torchwoodl

TORCHWOOD-INSTITUUT
Er zijn volgens de Dr. Who- en Torchwood-verhaallijnen 5 vesti
gingen van Torchwood. De nummer 1 in London, nummer 2 in
Glasgow, 3 in Cardiff en 5 in Dublin. De 4e vestiging wordt als 'ver-
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dwenen' aangeduid en in de serie wordt verder niet duidelijk waar
deze vestiging was, noch hoe deze verdwenen is.

De serie draait om de Cardiff-vestiging in Wales (niet zo'n vreemde
keuze als je weet dat deze serie net als de Dr. Who-series vrijwel
geheel in Cardiff en omgeving is opgenomen).
Deze Torchwood-vestiging is - in tegenstelling tot het grote
bedrijf in London - slechts een klein 'monitoring station' voor
de Cardiff spacetime Rift. Deze Rift is een worm hole dat een
uiteinde heeft in de Cardiff Bay en een ander uiteinde dat
vrij door ruimte en tijd beweegt. Hiermee is dit wormgat
een gevaarlijke toegangspoort voor allerlei ruimtegespuis
en -technologie.
Captain JackHarkness heeft een team experts samengesteld
om de Rift te bewaken en eventueel alienbezoek op te van
gen en zonodig uit te schakelen.

DE START VAN DE SERIE
In de eerste aflevering past Russel T. Davies
hetzelfde concept toe als bij de eerste nieuwe
Dr. Who serie, hij laat een buitenstaander min
of meer toevallig in aanraking komen met het
Torchwood-team, zoals Rose de Doctor ont
moette. Hierdoor identificeert de kijker zich
met deze buitenstaander en kijkt met dezelfde
verbazing naar een nieuwe onbekende wereld
met alle vreemde ontwikkelingen die daar bij
horen.
In Torchwood is dit Gwen Cooper, een politie
agente/ gespeeld door EveMyles.
Ze ziet tot haar ontzetting hoe het team in staat
blijkt te zijn om een slachtoffer van een moord tij
delijk nog even tot leven te wekken met behulp
van een speciale handschoen, om zodoende
een ooggetuigeverslag uit de eerste hand te krij
gen.
Het team verdwijnt weer spoorloos, maar na
een tweede ontmoeting weet Gwen door te
dringen tot de 'Hub', de geheime Torchwood
vestiging onder het Roald Dahl Plass (plein) in
Cardiff.
Ze wordt - nadat een ander lid van het team
omgekomen is - in het team opgenomen.

NOT FOR KIDS!
RusselT. Davies mikt met deze serie vooral
op het volwassen publiek. Dr. Who is een
serie voor het hele gezin. Een andere spin
off van de Dr. Who-serie, getiteld The
Sarah [ane Adventures, is vooral op
jongere kinderen gericht. Torchwood
is in Davies' eigen woorden ' ...bloe
deriger, gewelddadiger en meer sek
sueel geladen. Jekan zeggen dat het
jezelf verliezen in 'blood and gore'
erg puberaal is, maar Torchwood is
intelligenter dan dat' .



I De BBCzond de serie het afgelopen jaar dan ook niet voor niets op
een later tijdstip uit dan de Dr. Who-afleveringen.
Er komen pittige thema's aan bod, met maatschappelijke relevantie,
intermenselijke relaties, heftige emoties. Zaken die je in de betere
Star Trek-afleveringen ook tegenkomt, zij het in Torchwood veel
explicieter.

EEN PAAR HOOFDTHEMA'S
HOMO- EN BISEKSUALITEIT
De meeste hoofdrolspelers hebben vroeger of later in de.serie al of
niet vergaande interactie met personen van de gelijke sekse.
Davies zegt hierover: 'Zonder het politiek correct te maken of saai,
dit wordt een zeer biseksuele serie. Ik wil de grenzen doorbreken
zodat we niet duidelijk kunnen vaststellen welke van de hoofdrol
spelers gay is of niet:
En JackHarkness noemt hij zelfs 'omnisexual': 'Hij neukt alles waar
een gat in zit. Jack categoriseert mensen niet: als hij je leuk vindt,
doet 'ie het met je.'
Dit laatste lijkt het gegeven wat plat te maken, maar in het alge
meen zijn de 'same sex encounters' zeer natuurlijk, soms voor
zichtig, aftastend en ontroerend weergegeven. Zonder expliciet te
worden in naaktscènes overigens. Het blijft tenslotte een Britse

serie, nietwaar.

EXISTENTIALISME
In meerdere afleveringen komt 'de zin van het leven'
en een eventueel hiernamaals aan bod.
In een aflevering waarin het in aflevering 1 omgeko

men teamlid Suzie Costello terugkeert uit de dood,
zegt ze dat die zin van het leven er helemaal niet is en

dat 'we slechts dieren zijn, schreeuwend in de nacht'. In een
andere aflevering raakt een teamlid betrokken bij een kooige

en beschrijft zijn mede- en tegenstanders als 'gewohe
kerels die de betekenis van het leven zoeken in een wereld die
dat helemaal niet heeft'. Tijdens het tijdelijk tot leven wek-
ken van slachtoffers van geweld komt een van deze opge
wekten tot de schokkende conclusie dat hij zich niets kan
herinneren van een leven na de dood. En in aflevering 10
waarschuwt Jackeen suïcidale man dat er niets is aan gene
zijde: 'lt just goes black'.
Aan de andere kant wordt dit weer tegengesproken in een
aflevering waarin een slachtoffer van een aanrijding als
geest aanwezig blijft, waardoor hij zijn stille liefde Gwen
alsnog het leven kan redden én kussen voordat hij 'verder'
gaat. Spoken en geesten komen meer voor in diverse afle
veringen. Torchwood geeft dus niet alleen maar het hier
voor geschetste eenduidig pessimistische beeld over het
hiernamaals en de zin van het leven.
Dit alles is wel in tegenstelling tot het optimisme wat Dr.
Who uitstraalt, waar de waarde van het leven en het indi
vidu meer centraal staan. Hierin is Torchwood dus - hoewel
van dezelfde bedenkers - van een heel andere signatuur.

WAARDE VAN MENSELIJK LEVEN
Aansluitend op het thema van het existentialisme heeft Jack
er schijnbaar geen moeite mee om een leven op te offeren.
Het doden voor een in zijn ogen goede reden, moet volgens
hem kunnen. Dit terwijl hij zelf - wrang genoeg - dus onster-
felijk lijkt.
In meerdere afleveringen komt dit naar voren. Soms lijkt hij
daarin meedogenloos, soms juist heel meevoelend. De eerder

genoemde suïcidale man staat hij zelfs op ontroerende wijze bij, als
hij begrijpt waarom de man uit het leven wil stappen.

MORELEDILEMMA'S
In het bijzonder de aantastende werking van een niet terug te
draaien beslissing, moreel en ethisch.
Gwel), wordt voor een dilemma gesteld als ze haar partner waar
mee ze samenwoont niets over haar geheime werk kan vertellen.
Eenmaal in dienst van Torchwood, kan je niet meer terug naar je
oude leventje.
Ze heeft een kortstondige affaire met een teamlid en worstelt daarna
met de vraag of ze het moet opbiechten bij haar vriend. Haar oplos
sing is dat ze het inderdaad opbiecht, maar haar vriend daarna dro
geert met amnesiepillen, zodat ze wel zijn vergiffenis krijgt, maar
daarna niet hoeft te leven met de gevolgen, omdat haar vriend zich
het hele verhaal niet meer herinnert.

CONCLUSIE
Heftige onderwerpen. Als je dit allemaal leest, vraag je je af of je
hier wel naar wil kijken. Maar net als bij de morele en maatschap
pelijke problemen die in Star Trek-afleveringen aangekaart werden,
worden ook de thema's van Torchwood in een zeer fraaie verpak
king geleverd. De acteurs en alle medewerkers achter de schermen
hebben een geweldige serie geproduceerd. Zowel qua acteer
werk als visueel is het helemaal af. Dat laatste ook omdat de eerste
serie gemaakt is voor de digitale zender BBC3 (herhalingen later in
dezelfde uitzendweek op BBC2) en dus aan hoge eisen moest vol
doen. Natuurlijk zijn niet alle afleveringen even sterk. Het ene script
komt beter uit de verf dan het ander. Maar alleen al de momenten
in afleveringen die je echt naar de strot grijpen, maken de serie het
bekijken waard.

Over het geheel gezien dus een bijzondere SF-serie, die terecht
voor een tweede seizoen (nu exclusief voor het toch beter bekeken
BBC2) in aanmerking is gekomen. Opnames beginnen in maart, uit
zending waarschijnlijk eind 2007, begin 2008. Houdt de tv-gidsen
in de gaten! <b

Bronnen:
Wikipedia (NLen EN),diverse Britse tijdschriften als Dreamwatch en SFX.
Websites: http://www.bbc.co.uk/torchwood/

http://www.bbc.co.uk/doctorwho/
http://www.sfseries.nl/
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Het bestuur van The Flylng Dutch z.let er als volgt uit:
Voorzitter
Marc Ghijsels

Secretaris
RenéCaminada

Advertentiewerving
Edwin Verstraaten

Penningmeester
EngelinaWessel

Public Relations
Frank Maurits

Interne (bestuurs)coördinator
Harm Koopman

De volgende personen zijn aanspreekpunt voor overige
functies binnen de vereniging:
Ledenadministratie
Secretariaat
tfd@tfd.nl

Convent.iegroep
Pim Blokker
tfdfanclubdag@gmail.com

Redactie
[oyce Geurts
redactie®ttd.nl

Website
Rowdy van der Veen
webmaster®ttd.nl

Vrijwilligerscoördinatie
Ronaid Gordijn,
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staff.starchaser@gmail.com

Lowerdecks
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Sectie Lower.Decks
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3500 AC Utrecht
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LidWorden?
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
• Actueleinformatievia onzewebsitewww.tfd.nl

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

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

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

Uw lidmaatschapspas is geld waardl
Devolgendezakengevenkorting op de aangegevenwaren,wanneeru uw FlyingDutch pasjelaatzien.Zorg erdusvoor dat u die altijd bij u hebt!
American Book Centre, The Card Ei News strips Simtasia The Movie Store
Kalverstraat 185, Agnietenstraat 12, Nieuwe Haven 116, HeerlenDautzenbergstraat 53,
1012 ~C Amsterdam 2801 HX Gouda 2801 ECGouda 6411 LA Heerlen

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

AGENDA

Eppo Stripspeciaalzaak
Kleine Berg 33,
5611 JSEindhoven

20-22 april
Elf Fantasy Fair
locatie: Kasteel de Haar,
................................................. Haarzuilens
info: www.elffantasy.nl

22 april
Dag van de Jeugdhelden
locatie: Sportcentrum
...................................... 'Het Blauwe Meer"
.................................................... Dinxperlo
info: www.jeugdhelden.nl
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The Movie Store Zwolle
Klein Grachtje 18a,
8031 JCZwolle

12 mei
Stripboeken beurs
locatie: IJsselhalien
........................................................ Zwolle
Info: .
www.oostnederlandsestripboekenbeurs.nl

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

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

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

19 mei
Algemene Leden Vergadering
info: www.tfd.nl

~------------------------------------------------------------~~ TFD magazine



h
Van de Voorzitter
Bestevrienden,

Ik hoop dat iedereen net zoveel genoten heeft van onze eerste
nieuwsbrief van 2007 als ik. Ik vond vooral het artikel van Ieroen
Bakker over de Federation erg boeiend om te lezen. Ook het artikel
over The Animated Series bracht een aantal dingen naar voren, die
ik niet wist en alsTOS fan sprak mij dat zeker aan. En ik moet toege
ven dat de box er zeker appetijtelijk uitziet. Wat er eveneens appe
tijtelijk uitzag waren de nieuwe ledenpasjes. Deze keer in een iets
andere, maar daarom niet mindere vorm dan we gewend waren.
Uiteraard zitten we op hete kolen wat onze eigen TFD compilatie
DVD betreft. Frank Maurits heeft hier keihard aan gewerkt om er
een echte 'must have' van jewelste van te maken. Natuurlijk had
dit nooit gekund zonder de hulp van al diegenen die beeldmateri
aal ter beschikking hebben gesteld. Waarvoor langs deze weg nog
maals duizendmaal dank. Ik heb mijn kopie alvast besteld!!!
Velen onder ons zitten met smart te wachten op nieuwe dingen van
het Star Trek front.
Tja, met grote spijt moeten we toegeven dat niet echt vlot, ten
minste niet in de vorm van een nieuwe serie. Wel blijven we de
geruchten over de aankomende nieuwe film op de voet volgen.
Zeker het laatste nieuws dat JJ Abrams de regie op zich zal nemen
mag als positief bestempeld worden. Daarnaast lijkt het erop dat er
een nieuw online game gaat uitkomen: 'Star Trek online'. Het spel
wordt gemaakt met medewerking van CBS Paramount television.
Een bezoekje aan www.startrekonline.comis wel de moeite waard
de eerste plaatjes en reviews zijn alvast veelbelovend.
Heel verrassend en leuk was de Nederlandse campagne van USG
Innotiv waar gebruik werd gemaakt van TOS beelden. De reclame
posters vlogen zelfs als zoete broodjes de deur uit.
Ikzelf struin regelmatig het net af naar nieuwtjes over Star Trek en
vond tijdens één van mijn googlepogingen tot mijn verbazing de
volgende uitspraak: 'Na Uitvaart.com melden ook Talpa en Star
Trek zich aan de poort van 'Second Life'.'
Zelf kan ik Talpa niet bekijken en ik moet toegeven dat ik het hele
programma niet ken, maar de zin intrigeerde mij wel.

'Eerder deze week kondigde de Amerikaanse tv
maatschappij CBS aan dat ze het programma Star
Trek, dat ook in Nederland vele fans heeft, naar

Second life zal brengen. Er komt een virtueel Starship Enterprise
waar bezoekers zich als de figuren in de serie in kunnen begeven.
Volgens CBSkan dit ideeën opleveren voor een volgende serie. Uit
eindelijk moet een Star Trek interactieve spelomgeving ontstaan a
la 'The Sims', zegt CBS.' Aldus planet Internet.
Internet is dus dé plek waar je regelmatig nog iets nieuws kunt vin
den op Star Trek gebied. En voor de mensen die dat teveel moeite
vinden is er nog altijd ons eigenste TFD magazine dat nog steeds
hele leuke en verrassende artikelen voortbrengt.

Tot slot zullen er mensen zijn die zich vragen stellen bij de datum
van de algemene ledenvergadering op 19 mei. Onze secretaris for
muleerde het wat mij betreft zeer correct als volgt:
'Na beraad tussen verschillende bestuursleden hebben we de AlV
knoop door moeten hakken. Een andere datum was al gecanceld
door de zaalverhuurder die een fout maakte. Er vlak voor of erna
was al niet meer mogelijk. Een eventuele andere locatie is net zo'n
probleem. Na heen en weer kijken hebben we de bekende knoop
doorgehakt en de AlV geplaatst op 19 mei. Weer een week later
vonden we op dat moment niet geslaagd.'
We hebben zeker stil gestaan bij de datum, maar eens moet de
vergadering gehouden worden. Uiteraard kun je je stem toch laten
horen via een medelid dat voor jou stemt, dmv een machtiging.
Desalniettemin hoop ik velen van jullie tegen het lijf te lopen tijdens
deze toch wel belangrijke vergadering.

Deze keer wilde ik eindigen met een poëtische wijsheid:
'Zelfs de hardste steen laat zich door geduldige zachte handen vor
men.'
(Denk daar maar eens over na)

Tot de volgende zitting,
Marc

Heb jij ook spullen of materialen die je
wilt ruilen, verkopen of ben je ergens
naar op zoek? Dan is de Rep/icator
Room precies wat je zoekt! In deze
rubriek kun je namelijk qratis" adverte
ren! Vul de bon hiernaast volledig in en
stuur hem op naar:
The Flying Dutch o.v.v. Replicator Room,
Postbus 135, 3500 AC Utrecht

Naam:
r-----------------------------------,

Udnummer TFD: I I I I I I The Flying Dutch neemt geen verant
woording voor de inhoud van de adver
tenties die geplaatst worden in deze
Rep/icator Room. Advertenties die ille
gale kopiën aanbieden worden gewei
gerd.

Adres:

Postbus:

Woonplaats:

Telefoonnummer. I I I I I I I I I E.mail:

Mijn advertentie voor de Replicator Room is: TE KOOP: 0 AANGEBODEN: 0 GEZOCHT: 0
I

ot Commerciële advertenties kosten
€O,75 per regel

1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~LL~~I ~rulsde door Jougtwl'flSe ildvertcn~,~ en gebrutk één ho IeVOOt ~n teueL ..a ~~ __ ~_
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Bladen uit dejaargangen 1995
tfm 2002 € 1,0°per stuk

Jaargang 1995/1996
September 1995, December
1995, nr 01 van 1996*
*Nog slechts enkele exemplaren
Jaargang 1997
nr 03, nr 04, nr OS,nr 06
Jaargang 1998
nr Ol, nr 02, nr 03
Jaargang 1999
nr Ol, nr 02, nr 03, nr 04, nr OS,
nr 06
Jaargang 2000
nr Ol, nr 02, nr 03, nr 04, nr OS,
nr 06
Jaargang 2001
nr Ol, nr 03, nr 04, nr OS,nr 06
Jaargang 2002
nr 02, nr 03, nr OS,nr 06

REPLICATDR_BDD
The Flying Dutch magazines te koop
de volgende ol aden 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.

Bladen uit de jaargangen 2003
en 2004 € 1,50 per stuk.

Jaargang 2003
nrOl,nr02,nrO~ nrO~ nr06
Jaargang 2004
nr Ol, nr 02, nr 03, nr 04, nr OS,
nr 06

Jaargang 2005
nr 01 van 2005 € 395,
nr 02 van 2005 € 3,95
nr 03 van 2005 € 395,
nr 04 van 2005 € 3,95
nr 05 van 2005 € 3,95
Jaargang 2006
nr Ol van 2006 € 3,95
nr 02 van 2006 € 3,95
nr 03 van 2006 € 395,
nr 04 van 2006 € 3,95
nr 05 van 2006 € 395,
nr 06 van 2006 € 3,95

RNST
Financieel Advies

Hypotheken
Financieringen
Pensioenen
Verzekeringen

Ooomweg 8 - Apeldoom - Td. OSS 3SS 1972 nl-UQ
www.ernst-advies.nl (I
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Jaargang 2007
nr Ol van 2007 € 3,95

Verzendkosten t/m 3 stuks f:2,2S
Verzendkosten 4 t/m 10 stuks f:3,OO

o SUBTIJ?~ES
Original Mation Picture Company

ij leveren middels postorder verkoop:
• Alle en andere ~CI. .n zonder ondertiteling
• Amerikaanse mSC-VHS import
• Import van DVD's en CD's
Science Fiction Merchandise

• Star Trek Uniforms en (gesigneerde) foto's
Bij vaste verzending van series géén verzendkosten,

• Postbus 412, 2180 AK Hillegom
Fax: 0252 - 52 55 28

IlW'",TrHIC:lJlllILnl • Website: _ ... ~~;;~ ... ~_D
TFD magazine





BEEF
UW
IMABO

EEN
BEZ

Uw imago wordt made bepaald daar uw
visuele uitingen en die moeten gezienworden.
IMAGO Is specialist in drukken en printen ven
reclame.Van visitekaartje tot grote poster, van
opmaaktot afwerking.

UW IMAGO IS ONS IMAGO!
.".torwag 180 I 1031hl....,atordllm tal. 0110113"'''I .15& I fa" ORO63 43 76& Iwww.lmagaprlntlng.nlprlnt@lmogoprlntlng.nl
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