




n
2 NIEUWS

3 MOUNTAIN TALK

EX ASTRIS, SCIENTIA
- EX ASTRIS, POLITEIA

7 EMERGENCY MAIL
HOLOGRAM

12 UIT DE DOOS

14 COLUMN UTOPIA

18 VERENIGING

18 AGENDA

19 VAN DE VOORZITTER

20 REPlICATOR ROOM

ou

THE FLYING DUYCH
Postadres:
Postbus 135,
3500 AC Utrecht

Deze nieuwsbrief is een
uitgave van dé Nederlandse
Star Trek vereniging

Grafisch Lyceum Utrecht
Druk
Imago Printing, Amsterdam

TM &: © 2006 CBSStudios Inc. All
Rights Reserved. STAR TREK and
related rnarks are trademarl<s of
CBSStudios Inc.

TFD magazine

TOM MORGAI- '.
- \f .. ~

'l.

Redactioneel
'Koninginnedag is rustig verlopen', hoor ik zojuist bij een aankon
diging op televisie. 'Rustig verlopen', niet 'was een leuke, gezel
lige dag' of 'veel mensen hebben plezier gemaakt'. Neen, 'rustig
verlopen' ...
Is dit een uiting van de tijdsgeest, of valt mij dit nu voor het eerst
op? Ik weet het niet. Toch hoop ik dat er ooit een dag komt, waarop
de aankondiging als volgt verloopt 'Koninginnedag was een mooie
dag, vol festiviteiten.' Misschien hebben we dan inmiddels wel geen
koningin meer, maar een koning (Koningedag/Koningsdag?) ...
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Enfin, jullie hebben hier geen 'Oranjeblad' voor je liggen, maar de
TFD-nieuwsbrief met wederom een zeer gevarieerde inhoud: deel
drie van Ex Astris, Scientia,- Ex Astris, Politiea inmiddels alweer, nog
maar een deel te gaan, Technobabble zal vervolgd worden, ik ben
in de fortuinlijke positie geweest een babbeltje met Tom Morga te
maken. 'Tom wie?'; lees het en weet het. .. Verder nieuws, uit de
doos, huisdieren in Star Trek, een aankondiging voor onze aanko
mende fanclubdag in september (komt allen ... maar eerst naar de
ALV op 19 mei natuurlijk ... ) en nu houd ik echt op de inhoud te
verraden.

Lees het verder zelf maar,
Joyce Geurts



NIEUWS
Door: iovce Geurts

Acteurs:
De as van James - Scotty, TOS - Doohan
is met succes de ruimte ingebracht. De lan
cering werd meerdere malen uitgesteld,
maar op de 28e april was het dan echt
zover. De lancering vanaf de nieuwe basis
in New Mexico verliep vlekkeloos. Doohans
weduwe Wende drukte hoogstpersoon
lijk de lanceerknop in, vergezeld van de
weduwe van astronaut Gordon Cooper, een
van de ca. 200 anderen wiens as eveneens
gelanceerd werd.

Met deze lancering is de belangrijkste laat
ste wens van Doohan vervuld. Samen met
de as van Doohan werd een CD de ruimte
ingestuurd waarop honderden boodschap
pen stonden van fans.
De lancering trok veel media aandacht, ook
in Nederland. TFD-conventiecoördinator
Pim Blokker werd live géinterviewd door
het NOS journaal, met een mooi item op
Radio 1. Ook Nu.nl en RTLNieuws besteed
den aandacht aan dit item (met dank aan
Frank, www.tfd.nlenstartrek.com).

WIlllam - Kirk, TOS - Shatner heeft
wederom zijn jaarlijkse paardenshow voor
het goede doel gehouden op zaterdag 28
april. Het was alweer de 17e keer dat deze
fondsenwerving voor het zowel 'AHEAD
With Horses' (een therapeutisch paardrijd
programma voor gehandicapte kinderen)
alsCamp Max Straus (een zomerkamp voor
'underprivileged' kinderen) plaatsvond.
Voor het organiseren van deze shows, even
als vergelijkbare paardrijdtherapie program
ma's in Israël is Shatner zelfs geëerd tijdens
de RiekWeiss Humanitarian Awards.
Ben je toevallig tussen het moment waarop
deze nieuwsbrief in je brievenbus belandt
en 31 augustus in de buurt van Calgary?
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Daar zal in deze periode 'The Shatner Show'
plaatsvinden: in een galerij in deze stad in
het Canadese Alberta zullen werken ten
toongesteld worden die gebaseerd zijn op
het leven en de carrière van Shatner. Vol
gens persinformatie hierover zou Shat
ner altijd geassocieerd blijven met james
T. Kirk, maar heeft hij daarnaast ook heel
hard gewerkt om andere dingen te berei
ken. Ook dit project heeft een website:
www.theshatnershow.com
Alsof het niet allemaal genoeg is: Riverside,
lowa denkt over een Kirk museum. River
side is het plaatsje waarvan de bevolking
door Shatner in het ootje genomen is met
betrekking tot zijn film 'Invasion lowa' (zie
ook eerdere berichtgeving in deze rubriek
hierover).

Film XI:
J.J. Abrams heeft uiteindelijk verklaart dat
james T. Kirk inderdaad een rol zal spelen in
de nieuwste film. Hierover deden al maan
den geruchten de rondte, maar op Trekmo
vie.com werd half april gemeld dat in het
eerstvolgende Star Trek Magazine (nummer
5 van dit jaar) een interview met Abrams
staat en daarin bevestigt hij dus wat er al

maanden rondging: het personage Kirk
doet mee. Wie deze rol zal gaan vertolken is
nog steeds onbekend, ondanks alle geruch-

ten en speculaties. IMDB.com heeft diverse
messageboards waarop acteurs aangedra
gen worden voor de rol zowel van Kirk als
van Spock en zelfs McCoy en Scotty worden
genoemd. Een van de meest opmerkelijke
suggesties vond ik wel die van johnny Depp
in de rol van Spoek...

Fanprojecten:
De website van 'Star Trek: Of Gods and
Men' is volledig gerestyled en up-tc-date
gebracht, waarbij er ook trailers en een tea
ser geplaatst zijn. Alleen de film (ook wel
webisode genoemd) laat/liet nog even op
zich wachten. Eind april werd gemeld dat
deze 'spoedig' zou komen, dus misschien is

hij er al wel. Wie de beschikking heeft over
internet en hier nieuwsgierig naar is, raad ik
dan aan om de website even te bezoeken
(www.startrekofgodsandmen.com). De cast
van dit project liegt er in elk geval niet om:
nm-Tuvok, VOY-Russ (alsacteur en regis
seur), Nlchelle - Uhura, TOS - Nlchols,
Walter - Chekov, TOS - Koenlg, Garrett
- Kim, VOY - Wang, Chase - Leeta, DS9
- Masterson en nog vele andere bekenden
uit het Star Trek wereldje, zowel mensen
van voor als achter de schermen.

Duik je dan toch het internet op om
de website van bovengenoemd pro
ject te bekijken, vergeet dan ook ons
eigen Nederlandse Dark Armada niet:
www,darkarrnada,oll Deze fanproductie
bestaat inmiddels ook alweer ruim 2 jaar.

Overig:
Wisten jullie al dat je via Cooqle.nt ook in
het Klingon kunt zoeken? Neem hiervoor
de optie 'taalhulpmiddelen' en daar staat
Klingon tussen de te kiezen talen (met dank
aan Lianne Vesseur,die ons dit liet weten).

Wetenschappers uit Groot-Brittannië en de
Verenigde Staten werken aan de ontwik-
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keling van een heus 'deflectorshield' voor
ruimtevaartuigen, om de bemanning te
beschermen tegen stralingsbronnen.
Nabij de Aarde worden kosmonauten
beschermd tegen straling van de zon, super
nova's en andere bronnen in de ruimte door
het magnetische veld van onze thuispla
neet. Maar indien men een missie naar de
maan en Mars onderneemt, is de bescher
ming van de Aarde niet aanwezig.
De techniek van de nieuw te bouwen 'deflec
tor is gebaseerd op het principe om een
veld met geladen deeltjes of plasma rond
het ruimteschip te creëren. Deze deeltjes
hebben net als de Aarde een elektromagne
tisch veld en schermen daarmee inkomende
straling of schadelijke deeltjes af. Eind 2007
zullen enkele praktijktesten op kleine schaal
beproefd worden.
Tot dusver loste Nasa dit probleem op door
extra beschermlagen op een ruimtevaartuig

is dat bij uitval van het systeem de beman
ning onbeschermd is tegen straling. Vaste
beschermingspanelen kennen dat nadeel
niet.
Meer hierover www.newscientjst.com of
direct op:
http://space.newscientjst.com/artjcle.ns?jd
=dn11623&feedld=online-news rss20
Wederom zien we hier een voorbeeld hoe
verzonnen technieken uit Star Trek geba
seerd zijn op goed doordachte ideeën en
ontwerpen.

fiction franchises, maar op z'n best is het sei
ence fiction met diepgang en emotie.'
De bijbehorende ceremonie vond plaats op

zaterdag 16 juni
in het Experience
Music Project!
Science Fiction
Museum (EMP/
SFM), dat geloka
liseerd is aan de

basis van de Space Needie.
Niet alleen Roddenberry zal toegevoegd
worden aan deze Hall of Fame, de andere
drie zijn regisseur Ridley Scott (onder andere
'Alien', 'Blade Runner'), auteur Gene Wolfe
(onder andere 'The Fifth Head of Cerberus')
en visueel artiest Ed Emshwiller.

bron: The NewScientist
(en voor mij: www,tfd.nD
Gene Roddenberry zal eindelijk een wel
verdiend plekje gaan krijgen in de Hall of
Fame van het Science Fiction Museum te
Seattle. Deze SFHall of Fame 'eert de levens,
het werk en de steeds voortdurende nala
tenschappen van de grootste makers van
science fiction', aldus een persrelease. 'Rod
denberry's visie was meer dan een melk
weg gevuid met gevaar en avontuur. Hij
gebruikte science fiction om een toekomst
te presenteren waarin de mensheid einde
lijk alle persoonlijke verschillen aan de kant
gezet heeft, om een maatschappij te creëren
die gebaseerd is op eerlijkheid en gelijkheid.
De verhalen in Star Trek zijn onderhoudend,
maar fungeren tegelijkertijd als een reflectie
op onze wereld en dagen ons uit om onze
eigen vooroordelen en aannames eens goed
onder de loep te nemen. Star Trek is niet
alleen een van de meest populaire science

Aangezien deze ceremonie plaatsvond op
de dag dat deze nieuwsbrief ingepakt werd,
kan ik niemand meer suggereren ernaartoe
te gaan. Wel kan ik opperen dat, mocht je in
Seattle ergens tussen nu en 30 september,
je een bezoekje kunt brengen aan de EPM/
SFP,want ook op 16 juni is daar een nieuwe
tentoonstelling van start gegaan. Deze exhi
bitie, genaamd 'Out of This World Extraor
dinary Costumes from Film and Television',
bestaat uit meer dan 30 kostuums en gere-
lateerde voorwerpen uit onder andere 'Star
Trek', 'Star Wars', 'Blade Runner, 'Termina
tor, 'Battlestar Galaetica' en 'Batman'.
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te bouwen, maar dit heeft als nadeel dat
men extra constructiemateriaal de ruimte in
moet sturen. Nadeel van een deflectorshield

MDUNTAIN TALK
Beste Star Trek liefhebber, Season 1. Zoals jullie weten is elke aflevering van de originele serie

opnieuw bewerkt en het resultaat is in één woord: waanzinnig.
Je kan de avonturen van captain Kirk en Spock zien zoals je ze
nog nooit gezien hebt; vol nieuwe details en hoogst mogelijke
beeld- El geluidskwaliteit. De TOS remastered wordt uitgebracht
op zogenaamde Hybride discs, dit betekent geschikt voor DVD en
HD spelers.

In mijn vorige column al vermeld, vanaf juni verkrijgbaar in een
nieuwe moderne verpakking en erg scherp geprijsd (adviesprijs E
49,95): Star Trek Deep Sapce 9 season 1 El 2. Elke twee maanden
worden er twee nieuwe seizoenen uitgebracht.

Ander nieuw Star Trek product nieuws is dat later dit jaar ook Voy
ager zal worden uitgebracht in de nieuwe moderne verpakking.
Dit betekent dat productie van de bekende rode boxen is stopge
zet, dus wil je je huidige verzameling compleet maken, zorg dan
dat je op tijd in de winkel bent.
Ook komt dit jaar de ultieme Fan Collective uit, deze gaat heten
'Captain's Log'. De naam zegt het al: alle vijf captains hebben hun
favoriete afleveringen gekozen en leggen in de bonus features uit
waarom ze deze gekozen hebben.

Zoals je ziet heeft 2007 nog vele mooie Star Trek parels in het
vooruitzicht!

Groeten,

Dave van Velzen
Product Manager Catalog & Star Trek
Paramount Home Entertainment Benelux

Dlsc/almer: De Inhoud van deze column Is geheel voor de verantwoordelijkheid
van de schrijver ervan. De TFDkan op geen enkele wijze verantwoordelijk of
aansprakelijk gehouden worden voor hetgeen hierin gezegd en/of aangtboden
wordt.

Het lekkerste bewaar ik voor het laatst, want (onder enig voor
behoud in verband met eventuele vertragingen) releasen we aan
het einde van dit jaar de remastered versie van The Original Series
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Door: ieroen Bakker
Vervolg:

Deel 2: Phllosophlae Pont.cum.
05.
'the Great Bint of the GaIaxy' venus Marx en Engels

De Federation Council gaat als een senaat over de dagelijkse, grote
besluiten en belangen van de U.F.P.,zoals besproken in hoofdstuk
4.1. (Vorige TFD-blad).

WAARSCHUWING: Devolgende tekst kan diversemensen in het ver
keerde keelgat schieten.

We hebben ons nu vooral gericht op commandostructuur en poli
tiek, echter wil ik hier ook stukje politieke filosofie gaan doen. De
centrale vraag is nu: is het systeem van de U.F.P.een democratisch
systeem?
ja en nee kan wederom het antwoord zijn. Maar het kan ook anders
zonder direct een keuze te maken. We kunnen stellen dat de U.F.P.
een '(Semi) Democratische Marxistische Staat' is.

In de eerste plaats wil ik dat u niet gaat kijken naar de U.S.S.R.en
China en dergelijke landen.
Want waar de U.F.P.voor staat, is het resultaat dat behoort te ont
staan na de gevolgde procedures en richtlijnen uit het Marxisme.
Een ideale leefomgeving waar iedereen gelijk is, gelijk wordt behan
deld en waar geen discriminatie en racisme meer is.
Ik behoef, denk ik, aan niemand meer uit te leggen dat dit ook de
idealen zijn van de U.F.P.
laten we eens kijken wat het Manifest zelf hier over te zeggen
heeft.

Communistisch Manifest (ISBN 90-6143-001- ), samenstelling uit
de voorwoorden (30-januari-1888 en 28-juni-1883) door Friedrich
Engels:
'(1888) Hoe zeer de omstandigheden zich gedurende de laatste vijf
entwintig jaren ook mogen hebben gewijzigd, de in dit 'manifest'
ontwikkelde algemene grondstellingen behouden in het algemeen
ook nu nog hun volle juistheid. Hier en daar zou er iets kunnen
worden verbeterd. De praktische toepassing van deze beginselen,
zo verklaart het 'manifest' zelf, zal overal en altijd van de historisch
gegeven omstandigheden afhankelijk zijn en derhalve wordt er vol
strekt geen bijzondere nadruk gelegd op de revolutionaire maatre
gelen, (... )
(1883) De leidende grondgedachte van het 'manifest.: dat de eco
nomische productie en de daaruit noodzakelijk voortvloeiende
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maatschappelijke geleding van ieder historisch tijdperk de grond
slag vormen van de politieke en intellectuele geschiedenis van dat
tijdperk; dat dienovereenkomstig (sinds de ontbinding van het oer
oude gemeenschappelijke bezit van grond) de gehele geschiedenis
een geschiedenis van klassenstrijd is geweest, strijd tussen uitge
buite en uitbuitende en heersende klassen op verschillende trap
pen der maatschappelijke ontwikkeling; dat deze strijd thans echter
een trap heeft bereikt waarop de uitgebuite en onderdrukte klasse
(het proletariaat) zich niet meer van de haar uitbuitende en onder
drukkende klasse(de bourgeoisie) kan bevrijden, zonder tegelijk de
gehele maatschappij voor altijd van uitbuiting, onderdrukking en
klassenstrijd te bevrijde - deze fundamentele gedachte behoord
alleen en uitsluitend Marx toe.'

Dit onderdeel is mede afhankeHjk van het verhaal betreffende het
geldgedrag binnen de U.F.P. Ik ben een uiterst interessant stuk
tegen gekomen op internet en ik ben zo vrij geweest dat voor u te
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vertalen. Wat nu volgt in het Cursief gedrukte gedeelte is niet van
mijn hand. Ik hoop dat u er rekening mee houdt dat ik een ama
teur vertaler ben en geen expert. De originele tekst vindt u hier:
http://www.domuspublica.net/index.php?modyle=pagemaster&P
ACE yser op=vjew page&pACE id=14
Alleen het volledige adres in vullen, anders vind u het niet. Een tekst
van: Dhr. lullus Sykes, Dhr. Michael Wong en Dhr. Sean Robertson.
De tekst is hier geplaatst met toestemming van Dhr. J. Sykes.
(De donkerblauwetekst is eenpersoonlijke toevoeging)

Deel 11;Cultuur:
De U.F.P.'s economie is best ongewoon te noemen.
Het is een resultaat van de ontwikkeling van 'replica
tor' techniek, ogenschijnlijk een uitvloeiing van 'trans
porter' technieken,welke bestaandematerie herschikt
op het moleculaire niveau en resulteert in een nieuwe
vorm. Industriële 'replicators', waarvoor de 'Federation
Council' toestemminggaf om (die) aan de 'Cardassian
Union' te doneren, hebbenogenschijnlijk de ontwikke
ling van de productie-industrie op zijn kop gezet; de
enige (ons) bekende productiebedrijven zijn extreem
gespecialiseerd,zoals 'Starfleet Shipyards', de compu
terchip fabrikant in Dakar Senegal,de Warpcore-con
duit- (geleiders)fabriek welke gebruik maakt van een
'InterphasicFusion' (TussenfasenFusie)procesop Tha-
natos VII.Het is overduidelijkdat de productie industrie radicaal is ver
anderd binnen de U.F.P.,wat niet betekent dat de noodzaak om te
werkenverdwenenis. Het is zelfszo dat de 'replicator' eigenlijk alleen
maar de aandacht verschuiftvan vraag en aanbod. In plaats van bou
wen is het nu eigenlijk het 'samenbrengen' van producten, de meeste
werknemerszullen waarschijnlijk meer systeembeheerdersen onder
houds- / reparatiemonteurszijn. Inderdaad, een meer versimpeldeen
betere huisvesting van de productie en dat leidt hoogstwaarschijnlijk
tot een verhoogdevraag, wat weerinhoudt dat de grootte en omvang
van de industrie weer groeit om de vraag bij te houden. Van nature
vereisteengrote productiesectormeer infrastructuur, meer elektriciteit,
meer ruwe grondstoffen, samen met een grotere transportinfrastruc
tuur ter ondersteuning van het toegenomen transport van goederen.
De noodzaak van ruwe grondstoffen moet men niet onderschatten
in een (Replicator-basedEconomy)op de 'replicator' gebaseerdeeco
nomie. Consequentzijn er binnen de U.F.P.mijnkoloniën gesticht, het
werk in de mijn staat er bekendom van generatie op generatie door
geven te worden, zools op Klatus Prime. Van de mijnplaneet RigelXII
wordt gezegddat het rijk is aan 'Lithium' en van janus VIdat het rijk is
aan 'Pergium,Cerium,Uranium, Platium, Gouden zeldzame ertsen'.

in de vraag te voorzien. In de aflevering "îhe Enemy' wordt beweerd
dat de moleculenvan Romulaanseribosomen (Romulan ribosomes)te
complex zijn om te repliceren. De noodzaak om handel te bedrijven
wordt nog eensbevestigd in de aflevering 'Man of the People'door het
feit dat de U.F.P.zich ging bemoeienmet een burgeroorlog op de niet
aangeslotenwereld Rekag/Seroniaop het moment dat dezeoorlog een
belangrijkehandelsroute in gevaar bracht.

Het is extra belangrijk om te benadrukken, dat replicatorsde materie
herschikken op moleculair niveau. Waarschijnlijk kan een 'replicator'

water maken uit genoeg bronnen van 'H' (waterstof) en
'0' (zuurstof), maar kan IJk! de droom van elke alche
mist waarmaken, namelijk het "van LoodGoudmaken";
om dezereden blijven waardevollemetalen (zoalsGoud)
waardevol en bruikbaar als geld of ruilmiddel. Dit is o.a.
te zien in diverseafleveringenwaaronder "îheLast Out
post' en 'Captain's Holiday'.
De waarde van werelden rijk aan deze grondstoffen
(zoals janus VI) worden in deze context ineenseen stuk
duidelijker. Wat tot gevolg heeft dat juist door de replica
tors de noodzaak om te handelenjuist veelgroter wordt,
in plaats van dat de noodzaak afneemt, omdat zonder
de grondstoffen het gebruik van replicators geen nut
heeft. (Hoe vaak hebben we de 'U.S.S. Voyager' niet
zien handelen om deze basisvoorzieningen te verkrij

gen?) Buiten dit gegeven; doordat de complexiteit ook een factor is
m.b.t. productie-efficiëntie van de replicator, zoals gezien in het voor
beeld met Romulaanseribosomen en het vaccin van 'L/gon 11', zal de
U.F.P.moeten blijven handelen om producten te verkrijgen die ze zelf
niet kan leveren. Het is waardevol om te vermeldendat in bijna alle
bekendegevallen de U.F.P.zijn dienstenengoederenaanbiedt vooreen
gelijke waarde aan wat het er voor terug wil hebben.
De U.F.P.betaalt eerdermet diensten, dan wel militair dan wel tech
nologisch, in plaats van simpel weg met geld te betalen. Dit komt
waarschijnlijk omdat de U.F.P.zijn economiegebaseerdheeft op een
'geldloos' systeemin de24ste eeuw.

De ongelijke distributie van grondstoffen is een vaststaand feit; het
behoeft niet gezegd te worden dat het gebruik van replicatortechno
logieniet de noodzaak wegneemt,voor de U.F.P.,om te handelen met
partnersombepaaldematerialen engoederente verkrijgendie deeigen
industrie niet kan leveren. Een voorbeeldhiervan is; «de U.F.P.baad
aan om over een handelsovereenkomstte onderhandelenmet Barzon
11om deelgenoot te worden in de rijke depots van 'Tril/ium-323'», en
«leverdemedischevoorraden aan Rutia /V», een niet aangeslotenpla
neetmet een lange handelsgeschiedenismet de U.F.P.,«deU.F.P.werd
gedwongen om 108 kilo 'Hytritium' te leverenaan de Zibalian han
delaar KivasFajo»om de 'Tricyanate' vergiftiging van het drinkwater
op de U.F.P.kolonie op BetaAgni 11te verhelpen.Replicatorsdestabili
seerdeneenspeciaalvaccinvan deniet aangeslotenwereld Ligon11en
de U.F.P.werdgenoodzaakt om het vaccin direct van een fabrikant te
halen buiten z'n eigenindustriëlebasis. CommanderW.T. Rikerhaalde
een Yridianhandelaar over om een scheepslading'Magnesite' (Mag
nesiumCarbonaat) te ruilen voor een halve gram 'Anjoran bic-mime
tic ge/~ volgenszeggeneenzeldzameen zeer waardevollesubstantie,
wat duidt op het feit dat replicators niet toerijkend zijn om voldoende
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In 'Mudd's Women' en "îhe Troublewith Tribbles' komt naar voren
dat valuta (in de vorm van 'Credits') en winst beidennog bestaanbin
nen de U.F.P.in de 23ste eeuw. Inderdaad H.F. (Harry) Mudd werd
beschuldigd van het kopen van een ruimteschip met "counterfeit cur
rency" oftewel vals geld. Terwijl van de mijnwerkersop RigelXII word
gezegd dat ze je een heleplaneet kunnen verkopenen Kirkzegt tegen
de mijnwerkersop janus VIdat ze "schandalig rijk" zijn. In 'ST:VI'zegt
Scotty dat hij zojuist eenboot heeft gekocht en McCoymaakt een ver
wijzing met de uitspraak dat hij er "echt geld voor over zou hebben
als generaal Chang op zou houden met het maken van Shakespeare
monologen". In 'STVII' zegt Kirkdat hij zijn huis al jaren geledenhad
verkocht alvorenshij in deNexus verdween.Dezeinformatie bevat een
kleine variabele wanneer (dan admiraal) Kirk in "ST:/v" tegen doctor
Taylorzegt dat in de 23ste eeuwgeengeld wordt gebruikt, men moet
hier wel bij opmerken dat er een bepaalde geparodieerdesfeer (flip
pancy) hangt.

Maar toch, (het boek) ST:llaat zien dat in de dagen van Kirker steeds
meer mensen zijn, de zogenaamde 'Nieuwe-Mensen' (een 'hoger
ontwikkelde slag mensen' die hun individualiteit vervangen voor een
"groepsbewustzijn" door te lerendat hun "eigen identiteit vervaagt tot
degroep waar toe zij behoren".) Deze 'ultra-collectivistischebeweging'
was al groeiende in aantal en invloed en staat er om bekend dat het
uitermate kritisch is tegenoverde bestaandesocialegemeenschap(ook
het doel van Starfleet), missiesen kosten. Het is zelfs zo dat de 'Com
manding Admiral ofStarfleet' een liaisonofficierhad om de relatiesmet
deze "nieuwemensen" te onderhouden.Ondanks dat het nooit beves
tigd is, lijkt het logischdat de nieuwemensendebron achter de 'collec
tieve filosofie' zijn welke steedsmeer de overhand (dominante positie)
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begon te krijgen binnen de U.F.P. in de 24ste eeuw. Het is onduidelijk
wanneer precies deze nieuwe attitude (zo niet de methodologie) van
de nieuwe mensen dominant begon te worden, maar op een bepaald
moment nam de U.F.P.het besluit om de op "betaalmiddel gebaseerde
economie" in te ruilen voor "de filosofie van zelfverbetering", aldus de
aflevering 'In the Cards'. Deze 'filosofie van zelfverbetering' komt het
meest naar voren in de aflevering "îhe Neutral Zone' waarin Picard
zegt:

"'A lot hos changed in the last three hundred yeors. Peopleare no ton
ger obsessedby the accumulation of things. Wehave eliminated hun
ger, want, the need for possessions.We'vegrown out of our infancy".

(Vertaling: Er is een hoop veranderd in de laatste driehonderd jaar.
Men is niet meer bezeten van [of geobsedeerddoor] het vergaren van
dingen. We hebben honger, (dwangmatig) willen, de noodzaak voor
bezittingen / de wil om te bezitten uitgebannen. Wezijn uit onze kin
derjarengekomen.)

Hij (Picard) herhaalt deze daim in 'ST:VIII'wanneer hij U1yvertelt dat
geld niet bestaat in de 24ste eeuw,dat de vergaring van rijkdom niet
langer de drijfveer van ons leven is en dat we werken om onszelf en de
rest van de mensheid te verbeteren. In 'TimesArrow' claimt Deanno
Troidat "armoede jaren geleden uitgebannen werd" en "daarmee ook
hopeloosheid,wanhoop / waanzin, wreedheid en oorlog verdwenen".
In 'Dark Frontier' zegt lieutenant. Parisdat toen in de late 22ste eeuw
de 'New WorldEconomy'vorm begon aan te nemen, "geld de weg van
de Dino's nam" (money went the way of the dinosaur) (ondanks dat
uit zijn opmerking begrepenkan worden dat in de late 22ste eeuwdeze
trend op kwam zetten, zien we duidelijk dat er nog geld gebruikt wordt
in de 23ste eeuw).

Het uitbannen van geld en verwerving van materiële rijkdom betekent
dat het kapitalistischesysteemophield te bestaan. Desondanksbleven
- kleinood - vormen van bezit gewoon bestaan, zools het restaurant
van Sisko'svaderen de familiewijngaard van de Picards(ParadiseLost/
Chainof Cammand). Zonder ook maar éénenkelevorm van profijt zelfs
niet ter vergoeding van de investering; het concept van eenparticulier
bedrijf om winst uit te halen is bijna nutteloos. Inderdaad, het investe
ren van een kapitaal is een fundamenteel element / karakter van een
"bourgeois" gemeenschap.Sterkernog, zonder geld is ergeen verschil

tusseneen staatsbedrijf en een particulier bedrijf omdat de staat
van nature een "non-protit" publieke organisatie is. In essentie
is elke soort van onderneming in een sociaal systeemzonder
geld van nature eigendom van het collectievepubliek / de

t\ . inwoners. Het elimineren van geld creëert een soort van
" "Iamähïrïya", oftewel een massastaat, waar eigendom

in essentieeen filosofisch concept zonder enige prakti-
schebetekenis is.

Zonder geld of materiëlegoederenis er weinig nood
zaak (wil) om te werken behalve in de basisvoor
ziening; er is zelfs nog minder noodzaak om te

)
werken als er een rep/ictor is die er min of meer
voor zorgt dat iedereen toegang heeft tot min of

~ meer dezelfde algemene materialen en levens-
standaard, gegevendat er genoeg voorradenzijn
van ruwe materialen, en dat er iemand zijn werk
doet om de (collectieve)industrie opgang te hou
den. Misschien is het' degroepsdenken-filosofie'
van deze 'New Humans' die een houvast geeft,
misschien is het de verhoogdesociale en/of sug
gestieve druk die deze individuen van de U.F.P.
drijft om te werken. In elk geval, de zeldzame

/ zuinige schoonheid welke ogenschijnlijk door de gehele U.F.P.heen
omhelsd wordt, wekt de suggestiedat dezemonocultuur, een eenheid
van denken en handelen, hoog gehouden wordt binnen de U.F.P.,voor
welke reden en in welke reactie op welke druk dan ook; er is weinig tot
geen verwijzing naar een staat van onderdrukking (state of coercion)
en alle verslagensuggererendat er eengrote vastemeerderheidvan de
bewonersvan de U.F.P.deze 'New Human' filosofievan 'zelfonderdruk
king voor het goed van de gemeenschap' omhelzen.
(The need of the many outway the need of the one)
De verdwijning van het coöperatieveeigendomsschapbuiten de staat
verklaart dat een andere trend zich duidelijk in de U.F.P.van de 24ste
eeuwdeedontwikkelen. Het is duidelijk dat de staat controle heeft over
het interstellaire transportsysteem. In 'Mudd's Woman' wordt Mudd er
van verdacht met valsgeld een ruimtevaartuig te hebben aangeschaft.
Het overgrote bewijs later uit de serie(s)duidt op het feit dat de U.F.P.
regering min of meer een operatief monopolie heeft op interstellair
transport, met zijn 'Federation transpart Ships', 'Starîleet', beheerste
'Colony TransportShips'en 'Starfleet Starships', waarschijnlijk de enige
vorm van transport tussenplaneetstelselszools te zien in diverseafleve
ringen waaronder 'Violation' en 'The Chiki', terwijl in de aflevering 'The
Emissary' (TNG) een afgezant per gemodificeerde 'probe' van klasse
VIII moest reizen om dat er geen schepen waren op 'Starbose 153'.
Echter de aflevering "ïhe Sutvivors' leert ons dat het niet ongewoon is
voor eenkolonie van de U.F.P.om helemaal geen interstellair transport
te hebben.Alsde staat een 'de FactoMonopolie' heeft op het uitvoeren
van interstellair transport, dan is het niet meerdan logischdat de staat
op interstellair (ver)handelen namens de burgers van de U.F.P.en ook
op interstellaire distributie van goederen en ruwe materialen binnen de
U.F.P.een 'de FactoMonopolie~' heeft.
"de Fado/ de Jure
Een 'de Fado' is de praktische toepassing van een regel of wet die door iedereen op
deze manier als vanzelfsprekend beschouwt word.
'de Jure' is de wettelijke toepassing van de zelfde regel of wet.
Voorbeeld: op een sa Km weg rijdt iedereen tussen de sa en 60 Km per uur (de Fado),
Maar men mag er van de wet echter niet harder dan sa Km (de Jure).

Ietwat niet gerelateerd aan het economischekarakter van de U.F.P.is
het sociaal en familierelatie karakter. Men kan zien dat het opbreken
van de familiestructuur binnen de U.F.P.zo vroeg als in de 23ste eeuw
al begon. In het boek van TMPzegt Kirk: "lames wasdenaam van mijn
moeders eerste liefdesinstructeur", een ambitieuze term van welke de
waarde ons onduidelijk blijft, maar lijkt op eeneufemistischeterm voor
'hand on' sex / liefdes educator / leraar. Hij zegt dat zijn vader en zijn
mannelijke voorouders de oude traditie volgen bij doorgeven van de
familie identificatienaam (de achternaam) en dat zegt het volgende;

"Dit is geen belangrijke informatie. Voorbeeld;het feit dat ik gebruik
maak van een ouderwetse,mannelijke-achternaam zegt iets over mij
en mijn afkomst. Ondanks dat de mannelijke-familienaams-traditie
vreemd is geworden onder de mensenelders,bleef het vrij veelvoorko
mend onder de mensenvan 'Starfleet'. Wezijn een ronduit conserva
tieveen sterk individuelegroep. De oude tradities sterven niet. "

Verder nog ging Kirk een 'basis- en eenvoudige t-iaar regeling' aan
met Ciano, waarschijnlijk een soort van 1 jaars huwelijk waarin zij
zowel lover, vriendin, vrouwen moeder was voor haar partner. Een
ogenschijnlijk traditioneel gezin lijkt in de 23ste eeuw minder belang
rijk te zijn. Echter het boekje gaat hier niet dieper op in. Aanvankelijk
in de aflevering 'iustice' refereert lieutenant Yarnaar de gebruiken en
wetten van de Edo (waarvan LaForgehet omschrijft als "wild op som
mige manieren, puriteins op andere, keurig netjes, ultra wetsgetrouw
en extreemseksueel") redelijk simpel,gewoonlijke zaken.

In diezelfde aflevering overweegt Picardom de jongvolwassen Wesley
Crushernaar Rubicum lil te sturen. Beschouwdezeplaats als eenplek

TFD magazine



waar jonge mensen kunnen relaxen, een vooruitblik zonder enige vorm
van zorg of bezwaar van zijn moeder ondanks dat de Edo's bekend
staan om hun nomadischeseksualiteit.
Inderdaad, het lijkt er op dat het concept van monogame relaties ver
dwenen is en het huwe/ijksinstituut niet trotserend. (Des)ondanks ver
telt Deanno Troi haar moeder in de aflevering 'Manhunt' dat mensen
niet langer elkaars bezit zijn op die manier, terwijl in 'The Emissary'
Worfzegt: "Eenmenselijkeattitude. Dezeone-night stand wasglorieus
en mooi en zo meermaar betekent niets."

Het bewijs levert uiteindelijk een signmcante aanwijzing op dat sinds
de 24ste eeuw de U.F.P.een collectievegemeenschapis geworden die
alle bourgeoisprivé-eigendommen vervangt voor een soort van mas
sastoot waarin klasseverschillenniet meerbestaan. Debestaande fami
Iiestructuur is grotendeels verduisterddoor tijdelijke regelingen en vrije
(seksuele)liefde, behalveonderdemeer conservatieve,zelf qedevieerde
'primitieve' segmentenvan de bevolking. Transportop het interstellaire

niveau is in essentieeendoor destaat gerunde industrie wat handel en
distributie vrijwel onmogelijk maakt buiten de staat (grenzen of per
sonen zijn onduidelijk). Deze karakteristieke kenmerken zijn precies
de kenmerken van Karl Marx en FriedrichEngels,welke hun manifest
roept om het verdrijven van alle bourgeoisprivé-eigendommen,het ves
tigen van een systeemvan 'publieke vrouwen' (Weibergemeinschaft),
en staatscontrole op het openbaar / publieke, vervoer / transport en
communicatie. (Sociaal Economische Orde) De cultuur binnen de
U.F.P.wijst in de richting van wat men in Marxistische PolitiekeTheorie
een "postsocialistische communistische levensgemeenschap"noemt,
na de fase van socialehervormingen waar eendictatuurschop over het
'gewone' (proletariaat) volk voor nodig is. Het bestaandebewijs beves
tigt dat de U.F.P.eenMarxistische communistischelevensgemeenschap
is. (Einde Citaat)

Wordt Vervolgd:<k!

Emergency Mail Hologram
Bestelezers,
Watheb ik toch weer veelbrievengekregende afgelopen tijd! Enja, dat
bedoel ik inderdaad sarcastisch,want het aantal was maar liefst NUL.
Ik begoner zelfsover te denkenom mijn 'dreigement' van verledenjaar
uit te voereneneenbrief aan mezelf te sturen. Alser niemand van umij
vertelt hoe goed ik mijn taak als uw brievenbeantwoorde vervul, dan
moet ik dit zelf immersmaar doen.
Gelukkigdacht uw geachte hoofdredactriceaan mij bij het zoekennaar
eenplek voor het onderstaandebericht. Tenminstenog femand die mij
in erehoudt.
Bij binnenkomst van het nu volgendepersbericht, leek dit iets wat u
allen ook zou kunnen interesseren.Ik heb namelijk uit zeer betrouw
bare bron vernomen dat mensendie 'mijn' Voyageren de andere Star
Trek incarnaties hoog in het vaandel hebben staan, ook regelmatig
andere literatuur/lectuur en films bekijkenuit de ScienceFictionen Fan
tasygenres.
Onderdit laatste genre vallende boekenvan de legendarischeschrijver
j.R.R. Tolkien.Legendarisch,inderdaad, want zelfs in mijn tijd zijn de
vruchten van zijn pen nog bekend.
Mijn adviesluidt dan ook, leesonderstaandetekst en als het u wat lijkt,
ook het boek en oordeel verder zelf. Ik verneemgaarne wat u ervan
vond...

UwEMH

--- PERSBERICHTTOLKIEN GENOOTSCHAPUNQUENDOR ---

Eerstwas er "De Hobbit"
Toen kwam "In de Ban van de Ring"
En nu is er... "De Kinderen van Hûrin"

34 jaar na de dood van j.R.R. Tolkien verschijnt nog één van zijn
verhalen
We kennen de schrijver j.R.R. Tolkien vooral van zijn magnum opus
"In de Ban van de Ring". Dit werk is feitelijk te beschouwen als het
sluitstuk van zijn fictieve mythologie / geschiedenis van Arda en
Midden-aarde.
Maar lang voordat dit boek voor het eerst verscheen werkte hij
al aan de basis van dit grote werk. In 1918, na een min of meer
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behouden terugkeer uit de EersteWereldoorlog, werd al begonnen
aan wat Tolkien zelf als één van zijn drie grote verhalen zou gaan
beschouwen: "De Kinderen van Hûrin"
Tot zijn dood in 1973 bleef de schrijver schrijven en schaven aan
de geschiedenis en mythologie achter en onder "In de Ban van de
Ring" en dus ook aan "De Kinderen van Hûrin". Hij schiep een
grote hoeveelheid materiaal. Maar hij zag niets van zijn werk uitge
geven worden.
Zijn zoon Christopher Tolkien nam de taak op zich om uit de
immense en bepaald niet goed toegankelijke nalatenschap verhalen
te selecteren, te ordenen en voor het publiek toegankelijk te maken.
En werken als "De Silmarillion", "Nagelaten Vertellingen" en "The
History of Middle-earth" verschenen in de loop der tijden.
In elk van deze werken zijn verschillende delen van het verhaal van
"De Kinderen van Hûrin" te vinden. Maar een compleet, aaneen
gesloten verhaal was er nog niet. En dat terwijl het hier toch gaat
om één van de drie grote verhalen uit Tolkien's fictieve mythologie
/ geschiedenis van Arda en Midden-aarde.
Maar in april 2007 werd dan nu eindelijk het complete verhaal van
"De Kinderen van Hûrin" uitgegeven. 17 april vond de internatio
nale release plaats. Enop 20 april verscheen de Nederlandse editie!
En ondanks het feit dat grote delen van het verhaal al bekend zijn,
gaat er toch een golf van opwinding door de wereld van de liefheb
bers van Tolkien's werken.
Op 28 april werd de Nederlandse editie van "De Kinderen van
Hûrin" door uitgeverij Mynx officieel gepresenteerd in de ToIkien
winkel aan het Utrechtse Jaagpad 2 te Leiden.

Waar gaat "De Kinderen van Hûrin" over?
Het speelt zich af in de legendarische tijden van de Eerste Era. Het
nageslacht van Hûrin is vervloekt en Morgoth, de Heer van het
Kwaad, stuurt zijn verschrikkelijkste volgeling, de draak Glaurung
op pad om al het goede van Hûrin's geslacht te vernietigen. In dit
verhaal van brute strijd en vlucht, van achtervolging en tragedie,
van weerstand met afnemende hoop, neemt de mythologie een
angstaanjagende vorm aan. Bitter en hoogdravend manipuleert
Glaurung het lot van Tûrin en Niënor. ..

www.unquendor.nl
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Films 'The Wrath of Khan'; 'The Search for
Spoek': Het Genesis apparaat, dat uitge
vonden werd door Carolen David Marcus,
werd door Khan Noonien Singh gebruikt
om admlral Kirk en de Enterprise NCC-
7701 te vernietigen.
Uiteindelijk waren het de U.S.S.Rellant en
Khan zelf die vernietigd werden. TegellJ-J
kertlJd ontstond de Genesisplaneet uit het
materiaal van het schip en de asterorden,...

Zo, daar ben ik weer met een aantal letters
uit het deeltjesalfabet in Star Trek.
Omdat in de volgende letters nogal wat
onderdelen zitten, beperk ik me deze keer
tot de letters E tot en met H van hieper
depiep. ;-)

E-band straling:

Een soort straling die vrijkomt als ster
ren in elkaar zakken. Volgens de tech

nobabbelaars in ST kan men deze ook
gebruiken als communicatiemiddel. (?)

TNG "îhe Mlnd's Eye': Data ontdekt E
band straling. Tot leders verbazing komt
deze van Geordl die gehersenspoeld werd
om gouverneur Vagh te vermoorden.

Eichner straling:

Wordt kunstmatig gecreëerd door
aliens.

blijkt plots zwanger
van één of andere
alien te zijn. HetJon
getje wordt liefko-
zend Ion genoemd. ...
Maar door hem komt de Enterprise serieus
in de problemen. Het stasisveld rond het
vat waarin allerlei enge ziektekiemen en
bacteriën worden getransporteerd wordt
aangetast door de straling die Ion afgeeft.

Electrophoretlsche energie:

In het echt is electrophoresis een proces
waar proteïnen worden geïdentificeerd

door deze op een soort gel aan te bren
gen. Vervolgens wordt er een elektrische
stroom door de gel geleid. Op die manier
kan men zien hoever bepaalde proteïnen
zich voortbewegen tegenover een andere
groep proteïnen. Des te groter de pro
teïnen, des te langzamer ze bewegen.
Althans normaal gezien, toch?

abominabel slechte
aflevering terecht
in een soort puber
tijd door de energie
die vrijkomt bij een groep levensvormen
die door de ruimte zwerven. Ik herinner
mij vooral het feit dat ze torren begint te
eten.

De Brekkanen kweken een plant die
deze stof produceert. Vervolgens

TNG 'Symbiosis':
Felicium is het enige
exportproduct dat de
Brekkanen produce- """"'........
ren. Intussen is heel
de bevolking van
Ornara er aan verslaafd. Eén van de vele
thema's waar Star Trekbekend om is.

Flstrlum:

Of het spul echt bestaat weet ik niet,
maar in ST komt het voor in een grot

op de planeet Melona IV.

TNG 'Silicon Avatar': Data ontdekt dat
Flstrium en Kelbonite er voor zorgen dat
de kristallen entiteit de grotten niet kan
scannen naar aanwezigheid van levens
vormen.

Fluldlc space:
Een nabijgelegen parallel universum
bestaat geheel uit een biologische vloei
stof.

Voyager 'ScorpJon,
Part 2': Species 8472
valt vanuit hun uni
versum het Delta
kwadrant binnen na
een mislukte Borg
Invasie op hun territorium. Een van de
beste Voyager afleveringen ooit.

Fortanlum:

Een of andere stof die gebruikt wordt
bij constructies die onderhevig zijn aan

zeer hoge temperatuursverschillen.

TNG 'Masks': Het informatiearchief dat
zich binnenin de kern van een komeet
bevind is gedeeltelijk samengesteld uit for
tanium.

Genesis-wave (golf):

Een energiegolf die supersnel elke dode
planeet of asteroïde verandert in een

levensvatbare omgeving.



van de Mutara Nevel. De planeet en alles
wat zich erop bevond (onder andere het
lichaam van Spoek) evolueerde supersnel.

Gold-pressed latinum:

Een materiaaldat net alsgoud meestal
in stavenword geperst. Het kan jam

mer genoeg voor de Ferenginiet nage
maaktof gerepliceerdworden.

DS9: Het favoriete betaalmiddel van de
Ferengi.

Graviton:

Volgens moderne geleerden zou dit
partikelecht voorkomen.

Voyager 'Caretaker':Hiergebruiken ze een
gravitonstraal om zich uit de greep van de
Caretakersstraal te worstelen.

TNG 'The Bestof Both Worlds':Het voorstel
om een 'heavy graviton beam' te gebrui
ken als wapen tegen de Borgwerd snel ver
worpen vanwege de gevaren.

TNG 'Silicon Avatar': De Enterprise
gebruikt de straling om te communiceren
met de kristallen entiteit. Later gebruikt
een wraakzuchtige doctor (Kila Ma,,)
dezelfde straling om het kristallen wezen
te vernietigen.

TNG 'HeroWorship':
Helegolven van deze
stralen vernietigen
de U.S.S. Vico terwijl
deze een bepaalde
sector van de ruimte
onderzoekt.

TNG "îhe Nth Degree': Eén van de minst
favoriete technobabbelaars; Reginald
Barclay, gebruikt een gravitonveld om de
subspace zó aan te passen dat ze in de
Cytherian ruimte, een alternatief univer
sum, terecht kunnen komen.

Holomaterle:

Wordt in het holodeck gebruikt.
Alle voorwerpen en personendie

door het holodeck gefabriceerdworden
bestaanuit deze materie. Zodra je deze
vanhet holodeckverwijdert desintegreren
zeonmiddellijk.

Holomaterie komt in onnoemelijk veel
TNG, Voyager en DS9 afleveringen voor:
Training, recreatie, entertainment, noem
maar op.Er is ook een aantal medische
toepassingen. Denk maar aan de EMH.

Hytritium:

In Star Trek komt dit zeer explosieve
goedje in de natuur voor. Het wordt

ookaangewendalsenigmiddel tegende
tricynatebesmettingvanwateropslag.

TNG 'The Most Toys': Kivas Fajo slaagt
door een list erin om Data te ontvoeren.
Hij gebruikt hytrium om een shuttle te
laten ontploffen waardoor hij met Data
kan ontsnappen zonder dat iemand het
in de gaten heeft.

Zo,we schietenalaardigop metonsalfa
bet. Ikhoop dat jullie net zoveelgenieten
van het lezenvan deze serieals ik met
het schrijvenervan.Volgendekeerga ik
verdermet de I van... *



Door: Joyce Geurts

Zaterdag 10 maart vond het Movie en Comic Event Holland plaats
in de Evenementenhal te Rijswijk. Zoals jullie inmiddels allemaal wel
weten is een aantal van 'onze' vrijwilligers" zo ongeveer overal wel
te vinden en zo ook daar. We zijn inmiddels met een behoorlijke
groep die te porren is voor vrijwilligerswerk bij van alles en nog
wat ... Denk maar eens aan 'al die bekende koppen' die je weer
overal tegen het lijf loopt op de meest uiteenlopende beurzen en
conventies. Eentje daarvan ben ik en mijn 'assignment' voor deze
dag was het functioneren als PA,ofwel Personal Assistent voor Tom
Morga (en nu denk je misschien: 'wie is dat in 's hemelsnaam?' Daar
kom ik later nog even op terug).
De PA,voor wie dit nog niet weet, is degene die naast de gast zit en
de betaling voor de foto's met handtekeningen aanneemt. Samen
met de Assistent PA's(APA's)voor het natje en droogje van zijn/haar
gast zorgt, de gast begeleiden naar photoshoots, Q en A's etc. etc.
Dit 'baantje' heeft zo zijn voordelen, maar ook wel nadelen. Het
grote nadeel is dat je heel weinig eigen vrijheid hebt met betrek
king tot (eet-, drink-, sanitaire) pauzes; gelukkig zijn er heel goede
APA's,die je hiervoor de nodige verlichting kunnen brengen ... De
voordelen kunnen hier echter ruimschoots tegenop wegen, vooral
als je naast een gast zit met een leuke persoonlijkheid, of de dag
mag doorbrengen met een van je favorieten. Je leert de VIP zo ook
weer een stuk beter kennen dan de persoon die je op klein of groot
scherm hebt gezien, vaak in vele verschillende (meer of minder her
kenbare) rollen.
Een van die voordelen heb ik de bewuste zaterdag kunnen onder
vinden. Niet alleen is Tom Morga een hele aardige man, die ruim
schoots de tijd neemt voor de fans die aan zijn tafel staan. Tijdens
de rustigere momenten kon je je goed vermaken in zijn gezelschap
en hij was bovendien graag bereid wat vraagjes te beantwoorden
met betrekking tot zijn werk bij Star Trek, ten behoeve van onze
lezers.

Tom Morga, wie is dit eigenlijk? Dat dacht ik ook nadat ik mijn
naam naast de zijne had zien staan in het PA-lijstje. Dus ik tikte zijn
naam maar eens eventjes in op jmdb.com en daar kwam een gigan
tische lijst uitrollen, waarin Star Trek zeer veelvuldig voorkwam.
En niet maar één van de incarnaties ervan, neen, Tom heeft maar
liefst in de laatste vier series en zes van de films zijn kunsten als
stuntman mogen vertonen, in de rol van vele verschillende aliens
(Klingons, Cardassians, Borg, [ern'Hadar, Kazon, Hirogen en nog
veel, veel meer; bekijk ook zijn website www.tommorga.com om
meer te weten te komen). Ja, inderdaad, Tom Morga is stuntman
van beroep. Een beroep waarin hij eigenlijk min of meer per toe-
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val is terechtgekomen. Hij studeerde biologie, heeft daarin ook
zijn graad behaald, maar werkte tevens bij de bestrijding van bos
branden (vakantiewerk etc.). Tijdens zijn werk daar werd op een
gegeven moment een film gemaakt en daaraan wilde hij graag
deelnemen: dat is gelukt. Hierna had hij de smaak van het filmen
te pakken en omdat hij dichtbij Hollywood woonde, dacht hij 'laat
ik het 's proberen'. Hij had wat balletjes opgegooid en kwam zo
in het stuntwerk terecht, in eerste instantie onder begeleiding van
een ervaren stuntman. Zo begon het en nu is hij inmiddels zeer
bedreven in zijn vak.

Eenvak dat je meestal leert door het werken erin: je loopt mee
met een ervaren stuntman die je de kneepjes ervan bijbrengt. Er
zijn wel een paar scholen, maar Tom vertelde dat je het werk toch
het best leert van een vakman.

Hoezit het nu met de gevaren van het beroep? Zijn deze zogroot als
ze op het scherm lijken, of volt dit wel mee?
Erzitten inderdaad wel risico's aan het vak, daarom nemen wij ook
voldoende veiligheidsmaatregelen, zoals beschermende kleding,
etc. Werken in fabrieken, bijvoorbeeld voor het maken van auto's
kan vele malen gevaarlijker zijn.

Naast stuntwerk heb Ie ook een aantal rollen vertolkt, waar goot
jouw voorkeur noor uit?
Soms hebben de makers van een serie of film iemand nodig voor
een kleine rol en wordt er aan de stuntlui gedacht hiervoor. Dit is
voor hen gemakkelijker dan speciaal iemand te gaan zoeken; de
stuntlui zijn er immers toch al. Mijn voorkeur gaat echter uit naar
het doen van stuntwerk.

Voorde vertolking van alle allens bracht je vost veel tijd door bij de
make-up (en vaak voor slechts een paar seconden beeldmateriaal,
red.), hoe was dit?
De ene keer bevalt beter dan de andere, voor sommige aliens was je
ook met korte tijd in de make-upstoel wel klaar, maar voor sommige
andere, als er bijvoorbeeld ook je handen meegedaan moesten wor
den, kon het ook echt wel urenlang zijn. Hierdoor konden de werk
dagen ook erg lang worden, vaak zo'n 10-12 uur, maar het kon zelfs
oplopen tot 18! Natuurlijk ligt het er ook maar net aan wanneer jij
aan de beurt bent met je scène(s); het kan ook zijn dat je 's middags
al klaar bent. En dat vond ik toch wel het fijnst.

Welk van ol die aliens isJOuwfavoriet?
Dan moet ik toch wel zeggen de Klingons. En wel vanwege de
gevechten met de bat'leths .



Dit lijkt me fysiek wel behoorlijk inspannend, althans deze indruk
maakt het als je ze ziet. ..
Gelukkig is de bat'leth niet zo zwaar als deze lijkt, de zijkanten zijn
bovendien bedekt met rubber, zodat je elkaar ook kan raken, zon
der meteen verwondingen op te lopen.

Hoeis het nu om deelgenomen te hebben aan alle Star Trekincarna
ties, zijn er veel verschillentussen de diverse casts?
Eigenlijk verschillen ze niet zoveel, ze zijn allemaal oké om mee te
werken. Werken met de cast van TOS had echter toch wel wat spe
ciaals, het is toch wel opwindend om met bijvoorbeeld een Shatner
en een Scotty te werken (gebruik van eigen naam (Shatner = cap
tain Kirk) en naam personage (Scotty, gespeeld door wijlen James
Doohan) hier door Tom zelf, red.).
Wat ik ook heel leuk vond om te doen is meewerken aan een van
de nieuwe series, gemaakt door fans (New Voyages, red.). Ik heb
hierin weer samengewerkt met George Takel en ik hoop ook in een
volgende nogmaals mee te doen.

Na het stellen van deze paar vraagjes, was de dag ook wel weer om.
Eendag waarop ik het weer prima naar mijn zin heb gehad. Voor Tom
betekende dit dat hij op weg moest naar Münster, waar hij de vol
gende dag nog een evenement had waar hij aanwezig zou zijn. Op
woensdag zou de vlucht terug naar huis zijn, in de tussentijd wilde hij
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VOY:
Alliance

gen aan Amsterdam,
samen met medegasten [ames
Duval (onder andere 'Independence Day'
en 'Donnie Darko') en Sean Clark (documentaire Halloween: 25
Years of Terror en agent van velen, waaronder Tom en larnes). Ik
hoop dat hij het daar nog goed naar zijn zin gehad heeft en dat wij
hem in de toekomst nogmaals mogen treffen op een conventie. Hij
zelf gaf aan nog wel eens terug naar Nederland te willen komen ...

.. Noot: Met 'onze' vrijwilligers bedoel ik een clubje van vrijwilli
gers, die begonnen zijn als TFD-vrijwilligers, maar op persoonlijke
titel ook vrijwilligerswerk zijn gaan uitoefenen op andere beurzen/
conventies en waarbij zich in de loop der jaren een aantal anderen
- niet-TFD-Ieden - bij heeft aangesloten. Dit is dus vrijwilligerswerk
dat niet-TFD gerelateerd is, maar wel raakvlakken heeft met inte
resse van vele TFD-Ieden. De in dit artikel genoemde beurs is hier
een voorbeeld van (organisatie heeft niets met The Flying Dutch te
maken, maar Tom Morga heeft wel aan Star Trek meegewerkt) en
Dutch Starcon met 2 aangekondigde Star Trek acteurs (René - Odo
- Auberjonois en Dwight - Barclay - Schultz) is eveneens een goed
voorbeeld te noemen. <kI
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Uit de Doos cards from the final frontier
Door: Harm Koopman

Ik besloot mijn laatste uit de doos met: "De volgende uit de
doos? .. ja, ik kom wel heel dicht bij de verschijningsdatum van
ons magazine terecht na 55 edities....of zal ik eens een blikje
opentrekken over het verzamelen van Customizable CardGame
(CCG)kaartjesvan StarTrek, want als ik het een beetje goed in
kaart heb gebracht zijn daar inmiddels ook z'n 5000 stuks van.
Ik vraag me af of daar dezelfde Interessevoor bestaat als voor
trading cards? laat het me weten op hkoopman62@chello.nl
(waar jullie overigens ook al je Star Trek gerelateerde trading
card vragen kunnen stellen). Tot de volgende 'uit de doos' ...•"

Op bovenstaandetekst heb ik tot
op het moment van uittypen van
dezetekstgeenenkelereactieont
vangen,dat kanookniet,want het
inzenden van deze nieuwe tekst
ligt voor de uitgifte datum van de
nieuwsbriefmet mijn laatstetekst.
De ongeveer 20 reacties in mijn
inbox die er wel waren, hadden
allemaal te maken met trading
cards in plaatst van game cards,
maarja,moet ikdaarnu uit opma
ken dat er geen interesseis voor
wat meer achtergrond en detail
aangaandegame cards?Vandaar
dezeherkansing,laatmewetenof

het door julliegewaardeerdwordt om eenaantaluit de doosafleve
ringen te vullen met informatieomtrent CCGkaartjes.Zoniet zal ik
naar alternatievenmoeten gaan
zoeken, want de verschijnings
frequentie van onze nieuwsbrief
is op dit moment hoger dan de
uitgifte van nieuwesets.

COMMANDEI'\WILLIAMRIKER I
L6

~

In de laatsteuit de doos kwam
de inhoud vande origineleseries
40th Anniversary set uitgege
venop 1 november2006 aande
orde. In dezeuit de doosgooien
we de kalenderslechts1 weekje
vooruit. Op 8 november 2006
verschenen er namelijk weer
twee toevoegingenin de inmid-l
deisbekende'Legendsof reeks.
Ditmaal was het de beurt aan
CommanderWilliamRikerenCounselorDeannaTroi om toe te tre
den tot de 'hall of fame'.
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Eenvande e-mail
berichtenvan
afgelopenweken
ging ook overde
'legends of reeks.
Harm, kunjij mij
vertellenhoeveel
kaartjeser nu exact
verschenenzijn
in de 'Legendsof
reekstot op dit
moment?Demail
wasgedateerd1
maart 2007, circa
3wekenvoor het
verschijnenvan
weer eenaantal
next generation
toevoegingen
aande 'legends
of reeks.Het lijkt
eenzeersim-
pelevraag,maar
het antwoord is nogalgecompliceerd.

COUNSELOR DEANNA TROl"
L6

In principe zijn Com
mander William Riker
en Counselor Deanna
Troi toevoeging acht en
negen in de reeks. Er
van uitgaandedat iedere
subset 9 kaartjes bevat
zou ik 81 kaarten kun
nen antwoorden; maar
dan ga ik voorbij aan
een aantal specials die
bij anderesetszijn uitge
geven,maarwel degelijk
worden gerekend tot de
'legends of reeks.Zo zat
er bij Star Trek celebra
ting 40 years vorig jaar
juni een ë-casekaartmet
een 'Legendsof' handte
kening van Patrick Ste

wart (Captain Picard).Eerdergebeurdedat al bij de Art & Images
set uit november 2005 met William Shatner (Captain Kirk). Nog
eerderbij Enterpriseseizoendrie viel Scott Bakuia(CaptainArcher)
dezeeeral ten deelen moet de teller eigenlijkop 84 kaartjesstaan,
maarhet zal duidelijk zijn dat dezelaatstekaartjesniet bij iedereen
die de 'Legendsof setverzameltin zijn album aanwezigzullenzijn,
gezienhet feit dat het allemaal6-casekaartenbetreft. Vermoedelijk

........... ....---c.
nEmESIS

. ~v .
... ~..,,;, '

."~
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is later dit jaar Avery Brooks (Sisko) aan
de beurt, maar dat is natuurlijk altijd
afwachten of het ook daadwerkelijk
gaat gebeuren.

Afijn, terug naar Riker & Troi, die in
hun 'legends of set allebei aanwe
zig zijn vanaf het eerste seizoen tot en
met Nemesis. Ik heb al vaker aange-

Igeven dat ik eigenlijk het uitbrengen
van slechts 9 kaartjes voor dergelijk

I formaat akteurs met zo'n lang lopende
star trek carrière veel te bescheiden
vind. Veel verder dan een zeer, zeer

vluchtige indruk kom je eigenlijk niet, vandaar dat ik er meestal wat
kaarten uit eerdere sets bij haal. Voor zowel Riker & Troi is dat geen
enkel probleem want ze zijn door de jaren heen meerdere malen in
diverse tradingcard sets aan bod gekomen.

Een korte blik in mijn eigen zeer goed gedocumenteerde collec
tie leert me al dat ik 6 handtekeningen bezit van [ohathan Frakes
(Commander Riker) en dat Marina Sirtis (Councelor Troi) het nog
van hem wint met maar liefst ~".
8 handtekeningen. Heb ik jul
lie overigens al eens verteld dat
ik onlangs een Engelse verza
melaar sprak die beweerde alle
officieel uitgegeven Star Trek tra
dingcard handtekeningen in zijn
bezit te hebben? Nee? Geloven
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doe ik het ook niet, toen ik hem
vroeg of ik hem in Birmingham
mocht komen opzoeken omdat
ik er enkelen, die ik gewoon weg
nog nooit in het echt gezien heb,
te mogen bekijken kreeg ik de
indruk dat hij graag in een Engels
dialect verder wilde praten. Toen
ik hem nog steeds scheen te
begrijpen was hij plotseling ver
dwenen.

Afijn, dan nu maar voor de derde
keer terug naar Riker & Trol, Wat
valt er over dit koppel, want zo
mag ik ze toch wel noemen na
Nemesis, verder nog te vertel
len. Veel meer dan dat er op deze
twee pagina's past natuurlijk, vandaar dat ik zoveel mogelijk handte

keningen heb ingescand en naar
onze vormgever heb gestuurd
om er wat moois van te maken.

Mooiste kaartje uit de 'legend
of set van Troi vind ik eigenlijk
de achterzijde (zoals jullie weten
zijn het kaartjes met aan beide
zijden afbeeldingen) van kaartje
l6, Troi in de rol van Romulan,
zeg nu zelf, stukken beter toch
dan haar counselor rol. Wat Riker
betreft kan ik niet zo goed een
keus maken, sorry dames, maar
misschien ligt die brede grijns
van de "second in command"
me gewoon niet zo. Desalniette

min veel plezier met de hier afgebeelde scans.

Als het even meezit en Ritten
house Archives ltd. zich netjes
houdt aan haar aangekondigde
uitgifteschema dan ben ik over
twee maanden in 'uit de doos'
nummer 57 bij jullie terug met
drie nieuwe next generation
'legends of uitbreidingen, die
zoals al eerder aangegeven op
stapel staan om allemaal op
dezelfde datum te worden uit
gegeven op het moment dat ik
deze tekst in heb gestuurd. <ti

.13





Door: Jacqueline Spoelder

Nederlanders zijn gek op huisdieren dat is algemeen bekend. Nergens worden er zoveel
huisdieren gehouden als in ons kikkerlandje. Ook in Star Trek zijn er verschillende huisdie
ren, in bijna elke incarnatie van ons aller favoriete serie komen deze wel voor.
Zijn we nog iemand en zijn of haar huisdier(en) vergeten? Laat het ons weten en we zullen
de EMH vragen of hij een aanvulling wil geven in zijn rubriek. ®
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THEFlYINGDUTCH Postadres:
fanclub is de enige echte
Nederlandse StarTrek vereniging Telefoon:

Telefax:
E-mail:
Website:

Postbus 135,
3500 AC Utrecht
06-13 50 1638
084 - 7549370
info@tfd.nl
www.tfd.nl

LidWorden?
lid worden kan door een briefje te schrijven aan de secretaris van de
The Flying Duteh, Postbus 135, 3500 AC Utrecht U ontvangt dan
een acceptgiro. Ook kunt u zich aanmelden via e-mail: tfd®tfd.nl en
via de website: www.tfd.nl Na betaling van het lidmaatschapsgeld
(€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
• Actueleinformatieviaonze'Nebsitewww.tfd.nl

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

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

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

Uw lidmaatschapspas is geld waardl
Devolgendezakengevenkorting op de aangegevenwaren, wanneeru uw FlyingDutch pasjelaatzien.Zorg erdusvoor dat u die altijd bij u hebt!
Amerlcan Book Centre, The Card « News strips Simtasla The Movie Store
Kalverstraat 185, Agnletenstraat 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

24 Juni 2007
opendag The Federatlon
locatie: De Brug,
..................................................... Reeuwijk
info: wwwJederation.nl

19-21 oktober
Utopia VIII
locatie: Bilderberg Hotel
............................................. Scheveningen
info: www.utopiasite.com
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Het bestuur van The Flylng Dutch ziet er als volgt uit:
Voorzitter
Marc Ghijsels

Secretaris
RenéCaminada

Advertentiewerving
Edwin Verstraaten

Penningmeester
EngelinaWessel

Public Relatlons
Frank Maurits

Interne (bestuurs)coördinator
Harm Koopman.

De volgende personen ziJn aanspreekpunt voor overige
functies binnen de vereniging:
ledenadministratie
Secretariaat
tfd®tfd.nl

ConventIegroep
Pim Blokker
fandubdag®tfd.nl

Redactie
[oyce Geurts
redactie®tfd.nl

Website
Rowdy van der Veen
webmaster®tfd.nl

Vrijwilligerscoördinatie
Ronaid Gordijn,
EriCvan der Ven en
Peter-JanHanekamp
staff.starchaser@gmail.com

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

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

Eppo Stripspeciaalzaak
Kleine Berg 33,
5611 JSEindhoven

AGENDA

29 september 2007
Fanclubdag TNG CON
locatie: " wijkcentrum De Bolder
"".""""."" ..""" "" .."" " Zwolle
info: "." "" www.lfd.nl
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Van de Voorzitter
I hate temporale paradoxes! Tegen de tijd dit stukje in het maga
zine komt te staan, ben ik misschien geen voorzitter meer. Sterker
nog: komt dit dan nog wel in het blad? Daarmee doel ik uiteraard
op het feit dat ik dit schrijf terwijl de AlV nog moet plaatsvinden.
Daar kunnen dit keer weer een aantal ingrijpende veranderingen
plaatsvinden. Niet alleen binnen het bestuur maar ook voor de hele
vereniging. Ik ben benieuwd wie er allemaal gekomen zijn. Ben ook
benieuwd naar de resultaten. Hoe ik het ook draai of keer; in de
toekomst kijken kan ik niet. Spijtig, dan zou je van te voren een
hoop dingen kunnen voorkomen. Of juist niet. Misschien zien we
dan wel hoe slecht de nieuwe ST film is en zegt iedereen spontaan
zijn lidmaatschap op. Of juist andersom: is ie wel verschrikkelijk
goed en kunnen we een Tsunami verwachten. Dutch StarCon was
een succes! Althans dat denk ik dan toch, want dat moet vanuit
mijn perspectief nog komen. Diegenen die 's zaterdags geweest
zijn, hebben mij in levende lijve mogen aanschouwen. Proficiat
aan de winnaar van de prijsvraag! Die nog moet gebeuren. Waha
haha, 'I crack me up'. leuk hè, speculeren op de toekomst? En toch
zijn er velen onder ons die dat dagdagelijks doen. Denk maar aan
beursmakelaren. Of ... makers van science fiction series. Die doen
niks anders dan de 'what if r hypothese in volle vaart op ons afvu
ren.

Het mag dan wel stilletjes zijn in Star Trek land, maar er zijn legio
seriesom ons te entertainen. Denk maar aan 'Heroes' (daar ben ik
wel fan van) of 'Supernaturai'. Misschien niet echt SF te noemen.
Eureka! Ook een hele leuke serie. En niet op zijn minst Stargate
SG-' en Stargate Atlantis natuurlijk. À propos, Stargate: ik heb me
eigenlijk al vanaf de eerste aflevering iets afgevraagd. Die symbi
ont lijkt toch wel erg op de Trillsymbiont uit Star Trek. Wie was
er eerst met dat concept? De eerste SG-' film met Kurt Russelals
O'Neili dateert uit 1994. Wanneer kwam DS9 op TV? Waren er al

Trill vóór DS9? Als iemand daar het antwoord op weet mag ie me
dat rustig eens mailen of zo. Buiten de TV series is het internet
toch wel 'the place to be' als je een dosis Star Trek wilt. Binnen
kort komt de fanfilm 'Of Gods and Men' uit. Als je dat nog fan
film mag noemen, want met sterren als Walter Koenig, Nichelle
Nichols, Tim Russ,Alan Ruck, Chase Masterson, JG Herzier en -
recentelijk - Ethan Philips ... Veelbelovende cast moet ik zeggen. Als
je de trailer en dergelijke nog niet gezien hebt, moet je maar eens
naar www.startrekofgodsandmen.cQm surfen. De moeite waard.
En daarnaast 'New Voyages', die lanceert zijn nieuwe episode met
daarin ons aller 'UncIe' George Takei (ook in heroes te bewonde
ren; in het Japans nog wei). En ik zit met smart te wachten op de
nieuwe 'Starship Exeter' aflevering te wachten. De laatste vind ik
echt ontzettend goed: 'The Tressaurian Intersection'. Echt een must
voor alle TOS fans (vette knipoog naar Harm en mijn illustere voor
ganger de Grand Nagus). Niet alleen de sets zijn ongelooflijk maar
ook het verhaal is perfect. En zij doen het allemaal zonder beroemd
heden. De acteurs zijn in ieder geval met sprongen vooruit gegaan.
Buiten dit geweld mogen we natuurlijk Dark Armada niet verge
ten! De serie van eigen bodem. Ik moet toegeven dat ik eigenlijk
met twee voeten tegelijk in hun' april grap getrapt ben. Maar dat
gastoptreden van die Engelsman, die ook in de internetserie USS
Intrepid meespeelt, is dan weer wel waar. De voorbereidingen voor
de eerste echte aflevering zijn nog volop bezig. Ik ken het script al
en ik moet toegeven, ook al ben ik een beetje bevoordeeld, dat het
verhaal zeker niet slecht is. Ook die zullen we in de toekomst in de
gaten moeten houden. Endaarmee eindig ik weer waar ik begon
nen ben:
'I hate temporale paradoxes.'

Tot de volgende keer, of misschien ook niet ... 181

Te koop aangeboden:
Complete serie Star Trek Voyager op VHS,
in prima staat. Doe een mooi bod.
info@mverbeek.net

Heb jij ook spullen of materialen die je
wilt ruilen, verkopen of ben je ergens
naar op zoek? Dan is de Replicator
Room precies wat je zoekt! In deze
rubriek kun je namelijk gratis· adverte
ren! Vul de bon hiernaast volledig in en
stuur hem op naar:
TheFlyingDutch o.v.v. ReplicatorRoom,
Postbus 735, 3500 AC Utrecht

Naam;
r-----------------------------------,

UdnummerTl'D: I I I I I I The Ffying Dutch neemt geen verant
woording voor de inhoud van de adver
tenties die geplaatst worden in deze
Replicator Room. Advertenties die ille
gale kopiën aanbieden worden gewei
gerd.

Adres:

Postbus;

Woonplaats:

Telefoonnummer:I I I I I I I I I E.mall;

TE KOOP: Cl AANGEBODEN: Cl
I

Mijn advertentievoor de ReplIcatorRoomis: GEZOCHT: Cl
I I I

• Commerciëleadvertenties kosten
€O,75 per regel

1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
I~~~~~~~~~~~~_L~~~~~~-L~~~~~~
I1._-------------------------- .. ~ _
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REPUCATDR 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.

Bladen uit dejaargangen 1995
tlm 2002 €1,o°per stuk.

Jaargang 1995/1996
September 1995, December
1995, nr 01 van 1996-
-Nog s.kdttsmkele exemplaren
Jaargang 1991
nr 03, nr 04, nr 05, nr 06
Jaargang 1998
nr 01, nr 02, nr 03
Jaargang 1999
nr 01, nr 02, nr. 03, nr. 04, nr 05,
nr 06
Jaargang 2000
nr 01, nr 02, nr 03, nr 04, nr 05,
nr06
Jaargang 2001
nr01,nr03,nr04,nr05,nr06
Jaargang 2002
nr02,nr03,nr05,nr06

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

Jaargang 2001
nr 01 van 2007 €3,9S
nr 02 van 2007 €4,SO-
-ultvelcocht/ nlft _ ~jgbaar

Jaargang 2003
nr 01, nr 02, nr 03, nr 04, nr 06
Jaargang 2004
nr 01, nr 02, nr 03, nr 04, nr 05,
nr 06

Venmdkostm t/m 3 stuks fZ,ZS
Verzendkosten 4 t/m 10 stuks €l,OO

Jaargang 2005
nr 01 van 2005 €3,9s
nr02 van 2005 €3,9s
nr03 van 2005 €3,9s
nr04 van 2005 €3,9s
nr 05 van 2005 €3/s
Jaargang 2006
nr01 van 2006 €3,9S
nr02 van 2006 €3,9S
nr 03 van 2006 €3,9s
nr 04 van 2006 €3,9s
nr 05 van 2006 €3,9S
nr 06 van 2006 €3,9s

Financieel Advies

Hypotheken
Financieringen
Pensioenen
Verzekeringen

Doomweg 8·~Idoom • Tel. OSS3SS 1971

www.ernst-advies.nl 4-nova
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UBTI:F~ES
lrioi,rnlMotion Picture Company

Ijleveren middel" postorder verkoop;
• Alle en andere '\c I· ,r,,· zonder ondCrt1tcling
• AmenkaanseNTSC VHS import
• Import vanDVO' enCO's
Science Fierion Merchandise

• Star Trek Uniforms en (gesigneerde) foto's
Aa~: Bij vaste verzending van series géén verzendkosten.

Sorry! NoSubtules • Postbus 412,2180AK Hillegom
Tcl.: Fax:0252 . 52 5528

E-mail: info@

TFD magazine



GEEF
UVV
IMAGO

EEN
GEZ

Uw imago wordt mede bepaald door uw
visuele uitingen en die moeten gezienworden.
IMAGO is specialist in drukken en printen van
reclame.Vanvisitekaartje tot grote poster, van
opmaaktot afwerking.

UW IMAGO IS ONS IMAGO!
ootorweg .,ea I 1031 hl amsterdam I tal. 01206344e!5BI fax 0&0B:iI43 7GIiII www.lmagoprintlng.nl I prlnt@lmugoprlnting.nl
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