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KIRK JAN

Redactioneel
Beste lezers,

In deze eerste nieuwsbrief van 2008 wil ik jullie allen oproepen om
mee te helpen jullie blad te vullen, In dit nieuwe jaar hebben we de
mogelijkheid gekregen om het aantal pagina's inhoud uit te brei
den, maar dan moeten we wel voldoende kopij hebben daarvoor ...
Endie groeit niet aan de bomen, noch verschijnt hij als bij toverslag
in de redactionale (e-rnailjbus. Daarvoor hebben we JULLIEALLEN
nodig! Dus klim 's in de pen of in het toetsenbord, spreek desnoods
een bandje in, alles is welkom. Ook als je (foto's van) eigen creaties
hebt en je wil die delen met je medefans, dan nodig ik je van harte
uit om dit in te sturen. Insturen kan via post of e-mail, waarbij dit
laatste de voorkeur geniet, maar overige wijzen zeker niet onwen
selijk zijn.
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Denkend aan posters/foto's die er zijn, kom ik op bijvoorbeeld 'de
captains', 'de doctors', 'de engineers', 'the women' of Star Trek,
Of misschien is het wel leuk om iets te schrijven over personages
in de boekenseries over andere schepen/stations dan de gebruike
lijke; denk dan eens aan de boekenreeksen 'New Frontier' of die
over het 'Starfleet Corps of Engineers'. Of misschien heb je zelf wel
een idee?

Met andere woorden: wees creatief met woorden, papier, kurk of
wat dan ook en help een leuke invulling te geven aan JOUW bladl

joyce Geurts



NIEUWS
Door: jacqueline Spoelder

Film XI:
Hoewel in de VS met veel tam tam de
releasedatum van de nieuwste speelfilm Star
Trek XI op 28 december 2008 is gezet is de
kans groot dat de film aanzienlijk later in
de Nederlandse bioscopen zal verschijnen.
Volgens bronnen komt deze op 19 februari
2009.Vanzelfsprekend is dit allemaal onder
voorbehoud en is de kans groot dat het
nog kan wijzigen. Maar volgens de Neder
landse Vereniging van Filmdistributeurs is
de releasebijna 2 maanden later.

De opnames van de nieuwe film zijn al
begonnen, maar op de valreep toch nog
een paar extra namen. Niemand minder dan
Wlnona Ryder zal de
rol van Spock's moe
der spelen. De moe-i
der van Spock is de
van Aarde afkomstige
Amanda Grayson,
gehuwd met de van
Vulcan afkomstige
Sarek. Een opvallende
keuze is die van Ryder
wel, de actrice is slechts 6 jaar ouder dan
acteur Zachary Quinto, die de rol van haar
zoon Spock speelt. Er zal dus het nodige
aan make-up gedaan moeten worden.
Ryder heeft al een tweetal Oscar-nominaties
gehad ('Best Actress in a Leading Role' voor
'uttle Women' en 'Best Actress in a Suppor
ting Role' voor 'The Age of Innocence') en is
bij het grote publiek vooral bekend gewor
den door het spelen van hoofdrollen in films
als 'Alien: Resurrection', 'Bram Stokers Dra
cula' en 'Edward Scissorhands'.

Ben Cross zal in de
nieuwste Star Trek
speelfilm te zien zijn als
Sarek, de van Vulcan
afkomstige vader van
Spock. Cross zal daar
mee de echtgenoot
vertolken van de door
Winona Ryder ver
tolkte rol van Amanda.
Cross heeft al een aardige cv. Hij heeft niet
alleen in talloze tv-series ('Twilight Zone',
'Dark Shadows') de meest uiteenlopende
rollen gespeeld, maar had bijvoorbeeld ook
al een rol in de wereldberoemde oorlogs
film 'A Bridge To Far' (Een brug te ver), de
in Deventer opgenomen film die handelt
over de operatie Market Garden bij Arn
hem. Een andere kaskraker met Cross was
'Chariots of Fire'. Recentelijk speelde Cross
naast Domlnlc Keatlng (Reed - ENT) in
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de nieuwe productie 'Species: The Awake
ning'. De rol van Sarek werd voorheen in
Star Trek vertolkt door Mark Lenard, die
in 1996 overleed ten gevolge van de ziekte
van Kahler.

Sonita Henry zal ook
een rol spelen in de
nieuwe film, zespeelde
in vele SF series waar
onder '[aunt V2' en
'The Fifth Element'.
Ze heeft recent een
gastrol gepeeld in de
serie 'Without a Trace'.
Welke rol ze in de film
speelt wil Sonita niet verklappen, het enige
dat ze er over kwijt wilde is dat het een
kleine belangrijke rol is.

Onlangs werd bekend
dat een gedeelte van
de Film in het Gemeen
tehuis van Long Beach
is opgenomen. Er
waren een paar geluk
kige gemeente-amb
tenaren die mochten
toekijken hoe de film
opnames gedaan
werden. Tijdens de
filmopnames was
er een zeer strenge
beveiliging en om niets te laten uitlekken
over de nieuwe film werden de acteurs die
het gebouw in- en uitliepen met dekens
toegedekt. We zijn erg benieuwd naar het
eindresultaat.

Acteurs:
Jonathan Frakes (Riker - TNG) heeft in
een interview met Total Sci Fi verteld dat
hij nooit heeft kunnen vermoeden dat Star
Trek: The Next Generation 20 jaar later nog
steeds zo'n grote rol in zijn leven zou spelen.
De serie heeft zijn leven enorm veranderd;
toen deze begon was hij nog een onbe
kende acteur. Nu is hij een bekende acteur
en hij heeft ook al vele films mogen regisse
ren. Ook vertelde Frakesdat hij erg blij isdat
hij door TNG een bekend acteur is gewor
den en niet door een slechte tv productie.
Frakes ziet de toekomst van Star Trek posi
tief, hij heeft er alle vertrouwen in dat de
nieuwe film weer een groot succes wordt.

Nana Vlsltor (Kira - DS9) zal in het 4e sei
zoen van 'Batttester Galactica' de rol van
Emily spelen. Emily is een terminale kan
kerpatiënt die tegelijk met Laura Roslin haar
chemotherapie krijgt. De relatie tussen de
2 vrouwen zal een belangrijke rol spelen in
het laatste seizoen van Battlestar Galactica'.

Scott Bakuia (Archer
- ENT) zal dit seizoen
een gastrol spelen in
de serie 'Boston Legal'.
Scott speelt de date
van niemand minder
dan Candice Bergen
(zij werd wereldbe
roemd door haar rol
als Murphy Brown).

Armln Shlmerman (Quark - DS9) heeft
gespeeld in een comedy genaamd 'The
Urn'. Armin Shimerman speelt de rol van
joseph, een zeer gelovige jood. Deze is erg
overstuur door het feit dat zijn pas gestor
ven moeder is gecremeerd in plaats van naar
de joodse traditie begraven. josephs blinde
vader is ervan overtuigd dat zijn uroloog
een zendertje in zijn lichaam heeft geplaatst,
waardoor deze zijn familie kan bespione
ren. Bovendien neemt hij de urn met de
as van zijn vrouw Sophie overal mee naar
toe. Tot overmaat van ramp blijkt de zoon
van [oseph, Daniel, die net is teruggekomen
uit Israel niet bereid om zijn zaak over te
nemen. Het is nog niet bekend wanneer de
film in Nederland wordt uitgezonden.

Wllliam Shatner (Kirk - TOS) is genomi
neerd voor een Golden Globe voor zijn rol
in 'Boston Legal'. Hij is genomineerd in de
categorie ondersteunende acteurs. Als hij
de Golden globe wint dan is dit de 2e keer,
Shatner ontving in 2005 eveneens een gol
den Globe voor zijn rol in 'Boston Legal', in
deze zelfde categorie.

Daarnaast heeft Shatner een reclamespotje
gemaakt voor 'World of Warcraft' een zeer
populaire online game. Hij prijst de online
game aan samen met Mr T., alias BA
Baracus uit the A-Team.

Shatner
andl'm
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Overig nieuws:
Het is al weer heel wat jaren geleden, dat
Star Trek als geheel concept op tournee
ging! Maar eindelijk is het weer zover, er
gaat een nieuwe tour van start in januari
2008: Star Trek The Tour! Kenners onder
de fans weten het nog, eind jaren negen
tig startte eerst in Düsseldorf de Star Trek
World Tour en een jaar later kwam in Europa
de Star Trek Federation Science Experience,
met als hoogtepunt de expositie in de
Kunsthal in Rotterdam. Het lijkt er op dat
deze twee exposities in elkaar geschoven
zijn, en met diverse aanvullingen op de
Queen Mary zijn uitgestald. De tournee
begint op dit klassiekeschip in long Beach.
Vooralsnog doet deze tournee alleen 40 ste
den in de VSen Canada aan. Maar wie weet
steekt deze tournee de Atlantische oceaan
nog eens over! Te zien zijn de brug uit de
Enterprise D, maar ook die van de originele

Enterprise, de ziekenboeg van doctor Cru
sher, corridors uit de sterrenschepen, de
transporterroom uit TNG, het verblijf van
Jean luc Picard, diverse interactieve ten
toonstellingen met beeld, geluid en schaal
modellen, etc. De tournee wordt diverse
dagen bijgestaan door niemand minder
dan WiIIlam Shatner. De expositie start
op 18 januari 2008. Meer informatie vind je
op de speciale door startrek.com ingerichte
webpagina www.startrekthetour.com Hier
vind je ook links naar ticketinformatie en
boekingsmogelijkheden.

De 1e episode uit 3 afleveringen van de
fanfilm 'Of Gods and Men!' is in première
gegaan. Aan deze veelbelovende productie
met indrukwekkende cast werd geruime tijd
gewerkt, maar het geduld van de fans wordt
nu eindelijk beloond. Ga naar de officiële
website www.startrekofgodsandmen.com
voor de film en meer informatie of bekijk
de trailer met Ethan Phllllps! De film

wordt geregisseerd door Tlm Russ en in
de hoofdrollen spelen Walter Koenlg als
captain Pavel Chekov, Nlchelle Nlchols als
captain Nyota Uhura, Grace LeeWhltney
als lanice Rand, Tlm Russ als Tuvok en
Alan Ruck als captain [ohn Harriman. Deze
acteurs spelen dus hetzelfde personage als
in hun oorspronkelijke Star Trek rol. In de
film spelen ook (maar dan in een andere

MDUNTAIN TALK
BesteStar Trek liefhebber, Groeten,

Omdat er voorlopig nog geen nieuwe serie op komst is (ik had
graag beter nieuws gehad), is de release van Star Trek Enterprise
Repackversie in mei een fijne onderbreking.

filmrol): Ethan Phlllips (Neelix - VOY),
Gary Graham (Soval - ENT), Garrett
Wang (Kim - VOY), Chase Masterson
(leeta - DS9), Clrroc Lofton (jake Sisko -
DS9), J.G. Hertzier (Martok - DS9) en Jack
Donner (ST: ENT) en drie special guest
stars uit de fanfilmreeks Star Trek New Voy
ages: [ames Cawley, Jeffery Qulnn en
John Carrlgan. <lP

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

De complete Enterprise serie wordt in 2008 verkrijgbaar in de
scherp geprijsde uitvoering. Seizoen 1 en 2 staan vooralsnog
gepland voor een release op 8 mei 2008 en krijgen een consu
mentenadviesprijs van € 39,99 per seizoen.

laneway: The Son'a, the Borg, the Romulans - you seem to get 011
the easy assignments.

Picard:lust lucky, Admiral.

2008 wordt ook het jaar om je verzameling Star Trek series com
pleet maken. ûtsckumer: De inhoud van deze column iSgeheel voor de verantwoordelijkheid van

de schrijver ervan. DI.! TFD kon op geen enkele wijze verantwoordelijk of consprake
lijk gehouden worden voor hetgeen nlerin gezegd enlof aangeboden wordt.Het hele jaar door worden de huidige series nogmaals in via spet

terende promoties in de aanbieding gebracht. Bezoek dus regel
matig je lokale Star Trek verkooppunt, want-qoede kans dat jouw
favoriete serie daar voordelig op je ligt te wachten!
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Door: Marc Ghijsels

De volgende letter heeft er slechts 2.

Met de jolige letter J van ... hebben we
hier:

Jakmanite:

Nee geen soort jakmelk. Net als invi
dium een natuurverschijnsel dat even

als die stof niet door de interne sensoren
van Enterprise ontdekt kan worden. Jak
manite vermengt zich met zuurstof en kan
complexe structuren zoals glas aantasten en
veranderen.

TNG 'Hollow Pursuits': Duffy was de eerste
die [akmanite als mogelijke oorzaak van de
problemen bij de bemanning van de hand
wees.

Jevonite:

Komt voor in de natuur (die van Star Trek
dan wei). Zeer

waardevolle edelsteen
die men op Cardassia
kan vinden.

TNG 'Chain of (

oude artiîacten van
jevonite werden door
militairen gestolen om
de oorlog te financieren.

De rest van deze aflevering (is dat wel het
goede woord?) wil ik het hebben over KLM,
nee niet de luchtvaartmaatschappij natuur
lijk, maar de volgende letters in het techno
babble alfabet.

Kayolane:

Kort maar krachtig; Een buitenaards ver
dovingsmiddel (meer kon ik er ook niet

over vinden).

TNG 'Identity Crlsis': Doctor Crusher ent
Suzanne Leijten in met Kayolane nadat
Leijten vreemde verschijnselen vertoont en
de eigenschappen van haar bloed beginnen
te veranderen. Ze begint zelfs licht te geven
in het donker, wat ik op zich een cool effect
vond. De crew van de Enterprise dacht er
echter anders over (de watjes; zijn ook hele
maal niks gewend).

Kedion:

Schijnt in de natuur voor te komen. Althans
volgens verschillende Star Trek bronnen.

Maar als ik het woord Kedion 'googie' krijg
ik het volgende te zien: 'Sorry, but nothing
matching "kedion" was found. If you Log in
you could create a "Kedion" node ...' Hmm,
dan beperk ik mij maar tot de uitleg dat het
een elektrische puls is die het positronisch
net van Data zou verstoren en resetten.

TNG 'Descent, Part 2'; Geordi en Picard
komen op het idee om Kedion te gebrui
ken om het ethische programma van Data
opnieuw op te starten nadat Data's broer
Lore het onklaar heeft gemaakt. Spannende
aflevering met Borg en de "evll twln" van
Data in de hoofdrol. Hey!!! Ik dacht dat
Data ergens op zijn rug een geheime reset
knop zou hebben? Althans dat was in een
eerder uitgezonden aflevering -waar Lore
voor de eerste keer in voorkwam- te zien.

Kelbonite:

Een metaalachtige stof die in afzettingen
in de natuur voorkomt. In StarTrek heeft

het metaal de eigenschap dat het transpor
ter stralen verstoord.

TNG 'Silicon Avatar'; Data geeft aan dat de
aanwezigheid van Kelbonite en Fistrium de
kristallen levensvorm ervan zou weerhouden
de grotten te scannen.

Star Treklnsurrection: Als Picard en de zijnen
beslissende Bak/u te beschermen ontdekken
ze dat er in de grotten vlakbij de nederzet
ting veel Kelbonite zit, waardoor de Son'a
ze niet kunnen opstralen. Intussen stellen
ze transportstraal onderbrekers ( appara
ten die er voor zorgen dat transporters niet
werken) op die ervoor moeten zorgen dat ze
onderweg naar de grotten niet gepakt kun
nen worden door de Son' a.

Ketracel whlte:

Aah, de lernHadar, de junkies van het Star
Jrek universum. De founders (oprich

ters?) hebben hen afhankelijk gemaakt van
dit isogenisch enzym zodat ze trouw blij
ven aan de Dominion. Iso-enzymen zijn

TFD magazine



enzymen met andere chemische bouw,
doch gelijke biologische activiteit. Meervou
dige moleculaire vormen van een enzym,
met gelijke katalytische werking, maar ver
schillend in proteïnestructuur. (met dank
aan mijn eigen medische encyclopedie)
Met andere woorden een soort futuristische
coke, maar dan anders.

De Vorta, een gekloond ras eveneens in
dienst van de Dominion, zijn dan weer de
dealers van het spul (Ketracel) en zij zor
gen ervoor dat het verstrekt wordt aan de
verslaafde soldaten. 'The dominion' is ove
rigens een welbekende pub in Manchester
pal tegenover het hotel waar ooit een Star
Trek conventie gehouden werd, maar dat
terzijde.

DS9 'The Abandoned': Schitterende afleve
ring waar Bashir er maar niet in slaagt om
het enzym na te maken, om op die manier
een jonge jem 'Hoaar van zijn verslaving af
te helpen.

DS9 'Hippocratic Oath': Goran'Agar was
een tem 'Hadar Flrst wiens schip op een pla
neet neerstortte. HIJ was de enige overle
vende, maar hij had maar genoeg ketracel
voor drie dagen. Uiteindelijk sloeg hij erin
om zijn verslaving aan het spul te overwin
nen. Zijn 'redders' waren dan ook zeer ver
baasd hem nog levend aan te treffen na
acht dagen.

DS9 "îo the Death': Weyoun, een
Vorta,(prachtige rol van leffrey Combs) deelt,
tijdens eensoort ritueel, ketracel uit aan First
Omet'iklan en de andere jem'Hadar vlak
voor eengevecht met Dominion Rebellen.

DS9 'The Die is Cast': Enabran Tain (voorma
lig hoofd van de Cardassian geheime dienst
en vaderfiguur van Garak) meent dat de
vernietiging van de Founders en hun thuis
wereld ervoor zal zorgen dat de lem'Hadar
afgesneden zullen zijn van de bron van het
ketracel white en dus dat zIt zal leiden tot
de algehele vernietiging van de Dominion.

TFD magazine

lammer genoeg voor Tain en zijn armada
hebben de Founders hun planeet allang
verlaten. Het enige wat hun daar wacht is
een hele kudde [em'Hadar met zwaarbewa
pende oorlogsschepen.

DS9 'A Time to Stand': Sisko en de beman
ning van de Defiant slagen er met een list
in om Dukat en Weyoun te verschalken en
blazen een heel depot met Ketracel white de
lucht in.

DS9 'Behind the tines': Cardassian Legaat
Damar, ontpopt zich tot een geduchte vrij
heidsstrijder en stelt voor, nu er een tekort
aan ketracel white is, de restanten van het
goedje in een depot te vergiftigen en zo de
lem'Hadar een fatale slag toe te dienen.

Iedereen zal onderhand wel in de gaten
hebben dat ik DS9wel een erg leuke Star
Trekspin-oft vind...

Kinoplasmie radiatIon:

G eenideewaarhet vandaankomt of wat
het preciesis.

Voyager 'Projections': Lieutenant Bare/ay
vertelt de holodoc dat de hoofdpijn die hij
ondervindt het resultaat is van 'kinoplasmlc
rodiation oxidizing your brain cells'. Ia, ja,
probeer dat maar eenste vertalen! Er is geen
woordenboek te vinden dat me kan helpen
om daar begrijpelijk Nederlands uit te brou
wen. Het was één van die zeer verwarrende
afleveringen (waar Voyager bekend om
staat) tijdens seizoen 2. Ik was volledig de
draad kwijt, en weet tot op de dag vandaag
niet waar die aflevering nu eigenlijk over
ging. AI heb ik wel smakelijk gelachen om
de EMH, die een voorname rol heeft in deze
episode. Technobabble van de allerhoogste
kwaliteit, een truukje dat ik eigenlijk nu ook
toepas, om het feit te verdoezelen dat ik in
de verste verte niet weet wat Kinoplasmic
radiation eigenlijk is.

Kironide:

Een kunstmatig brouwselvan aliens.Het
bevordert telekinetischekrachten (iets

wat ieder mensschijnt te bezitten, althans
volgensde bedenkersvan StarTrek).

~"f

TOS 'Plato's Stepchildren': Eindelijk: TOS
nobabblel!! De Platonians gebruiken hun
krachten om de bemanning van de Enter
prise gevangen te houden en hun allerlei
kunstjes te laten uitvoeren ter amusement.
Doctor McCoy slaagt er uiteindelijk in om
het spul na te maken en gebruikt het om uit
de greep van Plato te ontsnappen. Koekje
van eigen deeg. Wie een kuil graaft voor een
ander valt er zelf in. Boontje komt om zijn
loontje. Eigen schuld dikke ... Zalige afleve
ring.

Koranium:

Oorsprong onbekend. Het schijnt een
element te zijn dat in de warp drive

van Klingonschepenzit.

DS9 'Blood Oath': Tussen neus en lippen
door wordt vermeld dat het een onderdeel
van de warp drive is in de injectoren. Een
soort Klingon warbird TOl of zoiets dus. Dat
weten we dus ook weer.

Kreeger waves:

K unstmatig geproduceerd door aliens.
Oorsprongisniet bekend.Watmenwel

weet is dat het een naarspul is dat ruimte
stationskanvernietigendoor gaten in wan
den en dekplatente vreten.

TNG 'A Matter of Per-
spective': In
aflevering proberen
slechteriken een wapen
te maken dat deze
len opwekt. Een nogal
saaie episode met Riker
en Wesley in de
naamste rollen.

Lepton:

N atuurlijk verschijnsel. Vlak voor een
wormhole verschijntof zich verplaatst

schijnt ereenverhoogdewaardeaanlepton
deeltjeste zijn. Eigenlijkis dat pure theorie
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want er is nog geen onomstotelijk bewijs
dat worm holes echt bestaan.

TNG "îhe Price':Die VISOR van Geordi La
forge is toch maar een handig en veelzijdig
apparaatje. Nu blijkt het ook lepton deeltjes
te kunnen waarnemen! Ik wil ook zo'n dingl
Misschien een kado tip voor het komende
Sinterklaas- of Kerstfeest?

Lucrovexitrin:

Oorsprong onbekend. Zeer giftig: wan
neer het in aanraking komt met glas

verandert de moleculaire structuur van
Lucrovexitrin. Het komt alleen voor in een
stikstof-zuurstof atmosfeer.

TNG 'Hollow Pursults': Wesley Crusher zegt
dat lucrovexitrln en selgineam niet de oor
zaak zijn van het falen van de injectoren
van de warpmotor. 'Deze zijn beide uiterst
giftig.'

Magneton:

Kunstmatig gegenereerd door de
bemanning van de Enterprise. In wer

kelijkheid is magneton of beter bekend als
PAL-magneton, een meetenheid (zoiets als
inches of liters). Veelal gebruikt in de auto
techniek, bijvoorbeeld bij startmotorre
lais en dynamo's van circa 1950 tot ver in
de BOer jaren. Geen particIe dus, al wordt
het in Star Trek wel gebruikt in bepaalde
scantechnieken.

Voyager 'Cathexis': Hier gebruikt men een
magneton scan om naar overgebleven aliens
en bemanningsleden te zoeken.

DS9 'Hlppocratic Oatn': O'Brlen ontdekt
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magneton partie/es als hij in het Gamma
kwadrant een neergestort jem'Hadar schip
ontdekt.

Meranium:

Kunstmatig gefabriceerd door aliens. Het
is een legering. Het smeltpunt van dit

metaal ligt op 2014° Fahrenheit.

TNG 'TheVengeanceFactor'; Het away team
schiet met phasers op een meranium plaat
om zodoende een rookgordijn te vormen. je
moet er maar op komen.

Merculite:

Kunstmatig gemaakt door aliens. Explo
sief materiaal gebruikt in verouderde

raketten. Niet echt opgewassen tegen de
wapens die de Federation in zijn arsenaal
heeft (en hiermee bedoel ik dus de United
Federation of Planets en niet die "andere"
Star Trek fanclub).

TNG 'Suddenly Human': Captain Endar
dreigt de Enterprise te beschieten als Picard
jono niet onmiddellijk vrijlaat (Endar's
adoptiezoon).

TNG 'Heart of G/ory': De Klingons die de
'Batrls' gestolen hadden gebruikten mercu
ttte raketten om zijn achtervolgers te vernie
tigen.

Metaphasic shield:

Subspace technologie gebruikt in ver
dedingschilden van starships. Een Sub

space spanningsveld van lage intensiteit
vergelijkbaar met het veld dat zich bij warp
motoren vormt.

TNG 'Suspklons': Ontworpen door de Ferengi
wetenschapper doctor Reygar. Het veld dat
opgewekt wordt vormt zich volledig rondom
eender welk schip. Het beschermt schepen
tegen de extreme hitte en straling die sterren
afgeven. Dat stelt Shuttle justman in staat

om de corona van een ster (Veytan) binnen
te dringen.

TNG 'ûescent Part 11':De Enterprise gebruikt
dezelfde technieken om het beschadigde
schip te beschermen tegen een aanval van
de Borg.

Metrion:

Kunstmatig gefabriceerd door aliens.
Bij blootstelling aan hoge waarden

metrion bestaat er kans op een nitremia
infectie, een bloedziekte waarbij de cellen
van het slachtoffer samensmelten en leiden
tot een pijnlijke vroegtijdige dood ( klinkt
ook heel pijnlijk).

Voyager 'letrel':
Hakenlans. de
vijanden van
Talaxians, gebruiken
een wapen genaamd
'Metrion Cascade' om
zo een Talaxiaanse
maan met de naam
Rynax te veroveren.

Muon:

Komt voor in de natuur. Eensubatomisch
partikel met een zeer korte levensduur.

Valt onder de classificatie lepton.

TNG The Next Phase'; De Enterprise wordt
bijna vernietigd tijdens een energie over
dracht van een Romulan schip dat muon
gebruikt bij de aandrijving van hun sche
pen.

Nou dat was weer een mond vol prachtig
technisch geleuter, soms gebaseerd op hui
dige bestaande dingen, sommige volledig
uit de lucht gegrepen. Maar da's nu net de
essentie van Technobabble in Star Trek: het
hoeft niet de waarheid te.zijn, als het maar
lekker klinkt. Het Star Trek universum zou
een stuk saaier zijn zonder.

Tot de volgende zitting maar weer. We
zijn inmiddels aanbeland bij de N van
nanoprobes?

P.S. Zoals altijd sta ik uiteraard open voor
elke vorm van (opbouwende) kritiek. ®
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Het Eiland
Een verhaal van Jake Sisko

Hij staarde in de richting van het grote wateroppervlak.
De bruisende golven schoten even de lucht in om vervolgens uit

een te spatten op de grauwgrijze krijtrotsen.
Waterdruppels prikkelden hem in het gezicht.
Een lichaam dat al de gehele dag gemarteld was geweest door

de brandende zon.
Met zijn hand veegde hij het zweet van zijn nek. Hij zuchtte en

wierp een blik op zijn polshorloge. Binnen enkele uren zou de zon
wegzakken achter de horizon. Dan zou de hitte van de dag plaats
maken voor de kilte van de nacht.

Hij zuchtte nogmaals en begon stilletjes aan in de richting van
het strand te lopen.

Het zoute zeewater speelde door zijn blote tenen terwijl hij langs
de branding liep. Op het strand legde hij zich neer in de schaduw
van een overhangende palmboom.

Hij bekeek de afstand die hij al had gelopen die dag en zuchtte
nogmaals. Zijn voeten deden pijn en zijn mond smachtte naar fris
drinkwater.

Ondertussen gleed de zon rustig achter de horizon. Verscheidene
kleuren rood, oranje en geel weerspiegelden op het zeeoppervlak.
Eén enkel moment leek het wel alsof de gehele oceaan in brand
stond. Geen vuur dat je zou verteren, maar een vuur waardoor je
werd verwarmd. Een vlammenzee dat bijna alleen voorkomt in het
hart van een mens op het hoogtepunt van zijn emoties. Een uitbar
sting van eindeloze liefde leek het wel.

De man aanschouwde het oogverblindende tafereel met open
mond. Tot op het moment dat de zon achter de horizon van de zee
was verdwenen en het laatste straaltje licht het iland verliet, bleef
hij verbaasd zitten.
Toen de zwartheid van de nacht toen eindelijk viel, smeulden de

vlammen van het schouwspel nog voort in zijn ogen. Bij die gehele
zonsondergang was hij al zijn problemen vergeten. Hij was volledig
in trance geraakt. Nu met de intrede van de duisternis kwamen ook
weer zijn innerlijke probleemgedachten naar boven. Uitgeput viel
hij in een diepe slaap.

Geritsel in het struikgewas.
Een klein schichtige diertje kwam tevoorschijn, het leek wel een

soort eekhoorn. _Met kleine sprongetjes kwam hij in de richting
van de slapende man. De inheemse eekhoorn tak even zijn snuit
in de lucht en snuffelde de rondzwervende geuren op. Toen het
beestje zich volledig op zijn gemak voelde kroop het dichter naar
de man toe. De man praatte in zijn slaap. Onrustig en verward.Oe
eekhoorn leek duidelijk niet veel te,yerstaan van het gebrabbel en
kroop op zijn hoede naar de stam vàn de eenzame palmboom. Met
enkele korte maar krachlige sprongen zat hij al op de bovenste bla
deren van de boom. Zonnestralen sierde zijn mooie bruine vacht.
De eekhoorn hapte naar een kokosnoot. De vrucht was twee keer
zo groot als het moedige diertje, maar dat schrok hem niet af. Met
enkele snelle beten maakte hij de kokosnoot los. Met een zachte
dreun landde de vrucht vervolgens neer op het zachte strandzand.
De eekhoorn sprong uit de boom om zijn buit op te eisen, maar
schatte zijn landing echter slecht in. Terwijl hij nog schichtige bewe
gingen maakte in de lucht, kon hij niet voorkomen dat hij recht
op het gezicht van de slapende strandbezoeker terecht kwam. De
kleine klauwtjes trokken een bloederige streep over het voorhoofd
van de man.
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Met een schreeuw sprong de slaper recht. De eekhoorn schoot
tussen zijn benen weg en baande zich door het struikgewas, terug
naar de plaats waar hij vandaan kwam.

Een pijnlijke grimas stond op zijn gelaat.

Hij staarde onbeslist het dicht beboste oerwoud in, waar hij zonet
de eekhoorn had zien wegvluchten. Verschillende varenbladeren en
bruinachtige lianen versperden zijn zicht, waardoor hij zijn ogen tot
spleetjes verkleinde om de dingen te onderscheiden.

Een frisse ochtendbries speelde over de witte golfhoofden heen
en waaide het strandzand op in minuscule windhozen. De ijle zee
lucht prikkelde zijn adem. Dit maal staarde hij niet in de richting van
het dicht begroeide woud, maar trof zijn blik een enorme, zwarte
rookpluim die in de verte, op het einde van het strand, opsteeg
naar de hemel.

Gisteren was die rookwolk er ook al geweest maar nu leek hij
tien keer sterker en donkerder. Onderaan kon hij duidelijk vlammen
onderscheiden. Hoogstwaarschijnlijk waren de plasmaleidingen die
nacht ontploft. Vreemd dat hij daardoor niet was wakker geschoten.
Het vuur laaide plots nog hoger op en de vele rookkrin-
gen drongen door tot de blauwe lucht. Zodra de
vlammenzee geluwd zou zijn, zou hij op onder
zoek gaan. Misschien kwam hij wel medereizi
gers tegen, alhoewel hij daar weinig
hoop op vestigde.

Op dit ogenblik had hij andere
zorgen. Zijn maag gromde en zijn
lippen waren compleet uitgedroogd.
Zover zijn ogen reikten zag hij water,
alleen geen drinkwater, dacht hij en
slaakte een zucht. Hij liep het strand
verder af, de rookwolk nog verder
achter zich latend.

Na enkele honderden meters te heb-
ben gewandeld ontdekte hij een grote
waterplas die tussen enkele rotsen lag. Zoet
water! Met enkele flinke slokken nam hij het
water op in zijn mond. Hij voelde zijn lichaams-
energie vernieuwen en veegde water over zijn hoofdwond.

Ondertussen had de zon zijn hoogste punt bereikt. De zonnestra
len brandden op zijn hoofd en het zweet parelde in zijn hals. De ver
frissing van de waterplas was een echt godsgeschenk. Met enorme
verrukking dronk hij nogmaals van het koele, zoete water.

Op deze plaats eindigde ook het strand, en voor zover hij kon
zien zag hij alleen maar grauwachtige rotspartijen. Na zijn opknap
beurt draaide hij zich om en begon terug in de richting van de
vlammenzee te lopen. Het strand leek wel een woestijn onder de
broeiende zon. Het warme zand brandde z,ijn voeten. De.warmte
verschroeide zijn blote schouderj, Näeen tijdje besloot hij om in de
branding van de oceaan te ;"andelen, zodat tenminste zijn voeten
niet verder werden gemarteld door het helse zand. Enkele uren later
bereikte hij eindelijk het einde van de natuurlijke oven en keek neer
op de grijze krijtrotsen. Iets verderop zag hij de rookformatie. Hij
was nu heel dichtbij.

Het wandelen over de natte rotsen brandde zijn voeten niet, maar
gemakkelijk lopen was het zeker niet. De golven die constant over
de stenen rolden maakten het gehele gebied zo glad als een spie
gel. Meermaals gleed hij uit en na enkele meters zaten zijn benen
onder de schrammen. Hij had totaal geen tijdsbesef meer. De zon
was al voorbij het hoogtepunt toen hij de bron van de rookmassa
bereikte. Ditmaal was het niet de hitte van de zon die hem in het
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gezicht sloeg maar wel de warmte van de vlammen die rond het
brandende wrak dansten.

Overal lagen brokstukken, her en der versprfid over de rotsen.
Voorzichtig begon hij het getroffen gebied te onderzoeken. Tussen
het puin vond hij echter alleen maar enkele legE1containers. Zijn
grootste vreesbestond eruit dat hij mens~liike restanten zou aantref
fen, maar na zijn speurtocht rond het wr: k was hij niets tegengeko
men. Wel vreemd, normaal gezien zou j~dal:\ toch wel verwachten.
Hij was toch heelhuids uit het wrak gera kt? 'Zijn pogingen om in
het metalen karkas binnen te dringen wa en tevergeefs. De verzen
gende hitte dwong hem steeds om teru te keren. Hij zou tol de
volgende dag moeten wachten om bin~en te treden in de shut
tle. Ondertussen begon de zon weer acht~r de horizon te schuiven.
Net zoals de vorige avond werd daardo~r de gehele oceaan ver
licht door een weergaloos schouwspel. Alleen bra~ht het Lafereelnu
geen liefelijke en rustige emoties bij hem naarsboven.

Het besef dat hij waarschijnlijk als enige op deze planeet zat, speelde
door zijn hoofd. Alle andere mensen die hij de afgelopen dagen had
gezien en gesproken zaten nu in het brandend wrak van het kleine
ruimteschip. Hij legde zijn hoofd in zijn handen en huilde.

Deel 11 ï
Bij het ochtendgloren ontwaakte de man uit een wade droom. In
zijn nachtmerrie werd hij steeds achtervolgd d r een innerlijke
angst, verpersoonlijkt in een afzichtelijk wezen. Het monster, twee
meter groot en even breed alseen volwassen beer, rende achter hem
aan terwijl het vervaarlijk zwaaide meL zijn met ~Ioed besmeurde
klauwen. Schuim droop uit de muil van het weze~ren klitte zich vast
op zijn witte vacht. De man werd in pure doods~ngst naar de klip
pen gedreven. Toen het monster op hem afsprot'rlgmaakte hij een
fatale stap achteruit.

Met een smak sloeg hij te pletter op de rotsen.
Op dat moment werd de man wakker. Angstzweet droop van zijn

voorhoofd in zijn nek. Hij slaakte een diepe zucht van opluchting,
toen hij tot het besef kwam dat het slechts een droom was geweest.
Hij staarde voor zich uit en keek naar het metalen karkas, De rook
pluim was zogoed als verdwenen. De meeste vlammen waren tij
dens de nacht uitgedoofd, waardoor er nu nog slechts enkele kleine
vuurtjes waren.

Moeizaam kwam de man overeind en begaf zich naar een water
plas, die hij toevallig de vorige avond had ontdekt. Na zich te heb
ben opgefrist en zijn dorst te lessen, wandelde hij in de richting
van het wrak. De cockpit was volledig verdwenen, net als de twee
warpnacelles en een groot stuk van het achterste gedeelte. "In de
lucht afgebrokenof andersvergaan in de vlammenzee", dacht de man.
Geen hoop op een zender, om een noodsignaal te verzenden.

Het enige wat nu nog overbleef was een groot metalen geraamte,
het middendepartement van het tuig. Daar zat de ambassadeur van
Andoria en een deel van zijn entourage. "Alle passagierszitten er nu
waarschijnlijk nog", dacht hij en een koude rilling kroop over zijn
ruggengraat bij deze macabere gedachte.

Uiteindelijk nam hij de beslissing om het wrak te betreden, hoe
wel hij wel zou moeten oppassen voor enkele overgebleven vuur
haarden. Maar hij had geen andere keus, als hij het schip niet zou
binnengaan dan zou hij misschier ook geen eten of kleren of medi
cijnen vinden. Hij kon toch moeilijk zonder voedsel en met alleen
een gescheurde broek aan wachten op redding. Als er al eefl even
tuele reddingsactie zou kO~in, dacht hij. En medicijnen Eu hij
nodig hebben mocht hij plol één of andere vreemde ziek oplo
pen. Zoveel zaken waar hij aaJ moest denken. Hlj\slaa~te ee~cht.
Voor zijn onzachte landihg op ~eze godverlaten planeet, in rus
tige leven dat hij toen leidde, had hij noott vaak ~ezucht. u leek
het haast een gewoonte te worden. '
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Hij schepte al zijn moed bijeen en begon naar het wrak te lopen.
Door een enorm gat in de romp kon hij naar binnendringen. De
stank was verschrikkelijk. Het tafereel dat hij te zien kreeg was hon
derd keer erger dan hij zichzelf ooit had durven verbeelden.

Menselijke gedaantes zaten verkoold in hun stoelen. Veel men
selijks was er echter niet meer aan te zien: hun huid was volledig
weggebrand en hun ogen waren in hun kassengesmolten. Op het
gangpad lagen ook nog enkele lijken. Passagiersdie er waarschijn
lijk nog in geslaagd waren om uit hun zetels te kruipen, maar uitein
delijk toch door het vuur gevat waren.

De man voelde een vlaag van misselijkheid opkomen en braakte
over de vloer.

Nadat hij de metalen doodskist ontvlucht was, had hij zichzelf
opgeknapt aan de waterplas. De beelden van verrotte en verbrande
lichamen bleven zich echter voor zijn geestesoog afspelen. Hoe
hard hij ook probeerde, hij kreeg ze niet uit zijn geheugen.

Hoe was hij ontsnapt aan die vuurzee die een einde had gemaakt
aan al die levens? Hij dacht diep na, zijn hersenen pijnigend, maar
kon het antwoord niet vinden. Het enige wat hij zich kon herinne
ren was dat hij op het vliegtuig nog had gepraat met een knappe
starfleetofficier. Ze had een kort blauw rokje aan en ze had een
boezem waar menig man het warm van zou krijgen. Hij grinnikte
bij deze gedachte, hoewel hij plotseling besefte dat de vrouw nu
dood was en de glimlach verdween als sneeuw voor de zon. Voor
de rest was er een groot zwart gat in zijn herinneringen. Het ene
moment zat hij nog te geilen op de mooie jonge ensign in het
blauwe rokje en het volgende ogenblik werd hij wakker aan de rand
van het strand. "Wel vreemd", dacht hij, "het strand is hier toch wel
enkelehonderdenmetersvan verwijderd". lang kon hij niet nadenken
over deze redenering, want een geweldige explosie duwde hem
met een enorme kracht voluit in de rug. Metalen scherven, stukken
rots en brandende brokstukken schoten voorbij zijn wegvliegende
lichaam. Hij maakte een tuimeling of twee in de lucht om daarna
met een smak tegen de rotsen neer te komen. De hitte die was vrij
gekomen bij de ontploffing was verschrikkelijk Hij voelde zijn huid
verbranden door de warmtegolf en hij schreeuwde het uit van de
pijn. Door een plotseling opstekende adrenalinestoot slaagde hij er
echter in om weer overeind te komen en weg te rennen. Hij liep
terug naar het strand.

Gejaagd door de wind gleed, strompelde en spurtte hij over de krijt
rotsen. Zijn benen zaten onder het bloed en op zijn rechterschouder
zat een pikzwarte brandkorst.

Uiteindelijk bereikte hij het tropische strand om daar uitgeput
neer te zakken in de branding. De schuimende witgrijze golven
sloegen over hem heen. Even leek het alsof er een einde was geko
men aan zijn lijden, totdat hij het zoute leewater voelde branden
in zijn wonden.

Hij veerde overeind en liep het oerwoud in.
Na een bijna eindeloze tocht door het woud stortte hij uitge

put in elkaar, legde zich te rusten tussen enkele varenplanten en
plaatste zijn hoofd op het zachte mos.

Hij zuchtte en voelde dat hij langzaam weggleed in een diepe
slaap. Zijn lichaam was compleet uitgeput door de wilde tocht. Zijn
benen waren bebloed en met blauwe plekken bezaaid. De korst
op zijn schouder was opengebarsten. Geelachtig pus droop uit
de wond en door de aanblik van dit tafereel verloor de man het
bewustzijn.

Net voordat hij de ogen sloot zag hij nog, door een gat in het
dichtbegroeide bladerendak, hoe een donkere rookpluim over het
land kroop.

Prachtig gekleurde vogels vlogen over het bergdal, terwijl hun sier
lijke staarten door de wind heen en weer werden geblalen. Hun
lokroep klonk doorheen het gehele oerwoud en her en der werd
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de man
het blijk-

baar helemaal niet
komisch want hij
veerde plotseling

schreeuwde
en vluchtte •

Van een vei-
. lige afstand zag het
• alfamannetje hoe het
uiteindelijk neerzakte tus

ikqewas en de ogen sloot. Nieuwsgierig
de aap dichterbij. AI snuffelend en tastend

onderzocht hij het rare beest. Het beest zag er op het
dood uit, maar de oude aap was oplettend
op telmerken dat de man zachtjes ademde.

netje wist niet goed wat hij moest aanvangen
mde wezen. Zijn instinct verplichtte hem echter
'naar zijn gezin en de oude aap bekeek de man nog
achtig om vervolgens in' het oerwoud te verdwijnen.

vr"""nI,ti" gebeurtenissen hadden twee dagen geleden plaats
De aap had geen enkel woord gerept over de explosies
en dat wekte argwaan bij de vrouwtjes. Wat had hij die
al gezien, vroegen zij zich af. Zijn verwondingen maakte
zaak nog mysterieuzer. De vrouwen hadden echter in de
ren geleerd dat ze het alfamannetje beter niet konden
met nieuwsgierige vragen en dus hielden ze hun mond.
p-brak een kokosnoot open en dronk het vruchtsap gre-

VO:;"VV,'VV lag er rustig bij. De vogels kweelden hun eeuwige
de jonge aapjes speelden in het warme water en de

verzamelden een hele hoop voedsel. Tegen het vallen van
toen de laatste zonnestralen het bladerendak van de jun-

.....,rnat..n kropen de apen dicht bij elkaar om te eten.
ne a1apjesgooiden met veel plezier met de lege kokosnoten

kropen nog dichter bijeen om elkanders lichaams
delen.
k er geritsel in het struikgewas. Alle volwassen apen

w:l,r..!hllll minder dan één seconde op hun qui-vive. Het alfamanne
moedig op de struiken af. Een donkere schaduw trad uit

de open plaats op. .
aap staarde in de ogen van het aapachtige wezen. De

nu al wat meer op één van de apengroep. Op zijn kin was
verschenen. "Binnenkort ziet hij er net uit als al de anderen",
alfamannetje. De man bleef staan en bekeek de oude aap

zÓJtiV~I~lia. '
l'pl'llllllirnl:l,('hverscheen op zijn gelaat, de witte tanden schitter

mond. Hij wees naar de stapel voedsel. De aap begreep
7ii.... roIS,,,,ling,endeed een paar stappen achteruit. De andere leden

·1'f1J"",..", wisten wat dit betekende. De man liep met trage pas
berg voedsel af. De apen kropen dichterbij en nestelden
grond.
zette zich neer en begon te eten, terwijl de oude aap zich
zetelde.
verliet het land en zakte weg achter de horizon.
n at met de apen en de apen bekeken hem nieuwsgierig .
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WAT IS EEN 'TRESHOlO' NU EIGENLIJK?
Letterlijk vertaald betekent het 'drempel'. In de context van
de serie kan het misschien wel betekenen een 'drempel naar
een nieuwe toekomst' of misschien wel 'op de drempel van
oorlog met een allen ras'?
Het woord 'threshold' kun je op verschillende manieren
tegenkomen (met dank aan wikipedia):

Het is de titel van:
Een aflevering van Voyager.
Een aflevering van Stargate SG-l
Een scifi roman van David R. Palmer
Eenalbum van de band HammerFall
Het is de naam van:
Eenorganisatie van Gallifreyan/Human origine
De planeet waaromheen de ringworld Halo zich in een
baan bevindt in de videogame Halo.
Eencomic book personage van Wildstorm
Een nummer van de band Slayer
In de politiek staat het voor het percentage stemmen dat
een kandidaat nodig heeft om überhaupt mee te tellen
of voor een kiesdrempel.
In wetenschap wordt het op verschillende manieren
gebruikt, vaak als overgang of drempelwaarde, bijvoor
beeld de drempel waarboven expositie aan een chemi
sche stof gevaarlijk gaat worden.
In militair jargon is het de toestand waarin een binnen
vallende macht begint met haar infiltratie van vijandig
grondgebied, met het doel een 'foothold' te bewerkstel
ligen. 'Foothold' betekent iets in de zin van vaste grond
aan de voeten krijgen, een 'steunpunt' bereiken; een
vast punt van waaruit de invasie verder kan gaan. En laat
nu net 'foothold' zijn wat de makers van 'Threshold' als
naam voor hel tweede seizoen in gedachten hadden ...









Uit de Doos
Door: Harm koopman
Welkom in 2008!
Een beetje laat mis
schien, maar dat
is het gevolg als
we als vereniging
slechts in staat zijn
om vier nieuws
brieven van de
pers te laten rollen
en daar heb ik als
schrijver van 'uit de
doos' helaas geen
invloed op.

cards from the final frontier

Wat kunnen we dit jaar gaan verwachten?
In ieder geval geen jubilea, net als in voor
gaande jaren, althans niet van TOS, TNG of
een van de films. Maar als fans gaan we wel
een gedenkwaardige kerst tegemoet, nee
niet die van 2007. Want die moet ook nog
komen als ik deze tekst in elkaar zet, ik doel
uiteraard op die van 2008.

Alhoewel misschien wordt 2007 ook wel
gedenkwaardig, hopelijk vind ik nog enkele dozen van 'The Com
plete StarTrek Movies Trading Cards' die recent is uitgegeven onder
de boom, naar ik heb vernomen koopt de kerstman tegenwoordig
ook in via internet©.

Wat staat ons behalve een nieuwe film ver
der nog te wachten? Een zeer vers bericht
op het moment van typen van deze tekst, is
dat Decipher haar laatste set met Star Trek
Game Cards - second edition heeft aan
gekondigd; voorwaar geen goed bericht
waarvan ik hoop dat het in ieder geval de
komende jaren niet opgevolgd zal worden
door Rittenhouse Archives Ltd.

Een blik op de website van Rittenhouse biedt echter ook niet veel
houvast voor 2008. Behalve een aantal nieuwe sets in 'the legends
of' reeks, gepland voor 23 januari, is er geen enkele aankondiging te
vinden, althans niet voor nieuw Star Trek Trading Card materiaal.

Wat vonden jullie overigens van de Q special uit de nieuwsbrief van
december 2007? Als een van jullie graag eens een andere acteur of
actrice uitgediept zou zien, wat er van hem of haar is in tradingcard
land, laat het me weten!!!

Na twee 'uit de doos' edities gewijd aan de allerlaatste Utopia
ooit, ga ik verder in de tijdlijn met waar ik gebleven was. In onze

nieuwsbrief van
augustus 2007 heb
ik de laatste 3 toe
voegingen aan 'the
legends of' reeks de
revue laten passeren.
Deze toevoegingen
werden uitgegeven
op 28 maart 2007,
waarna het enige
tijd stil bleef en de
volgende aange-
kondigde nieuwe
set met tradingcards
diverse malen werd
verzet.

Maar op 1 augus
tus 2007 is het dan
zover! Op die datum
verlaten 6000 dozen
'The Quotabie Star
Trek Deep Space
Nine Trading Cards' de fabriek van Rittenhouse richting groothan
del en verzamelaars. Eerst even iets over de oplage, want het zal
de verzamelaar zeker opvallen dat het aantal dozen per set steeds
verder afneemt.

Zo hadden we eerder Quotabie TOS, met 6000 Amerikaanse en
4000 Europese dozen. Daarna volgde Quotabie TNG, met 6500
Amerikaanse en 2500 Europese dozen. Quotabie DS9 moet het
doen met slechts 6000 Amerikaanse dozen. Rittenhouse verklaart
op haar website dat statistisch gezien Deep Space Nine trading
cards het minst goed lopen van alle uitgaven, geen idee waarom,
feit is wel dat Deep Space Nine ook het minste aantal sets op zijn
naam heeft staan.

Als ik inhoudelijk door de set heen loop zie ik veel moois, maar
zoals ik destijds ook al aangegeven heb vind ik TOS de enige echte
oneliner serie. Zo ook nu weer, de uit 108 kaartjes bestaande basis
set bevat dubbelzijdig veel mooie afbeeldingen maar ook heel veel
lange quotables. Natuurlijk zijn er uitzonderingen: 'I'm the science
officer. It's my job to have a better idea.' (Dax to Kira) of 'I'm a
shapeshifter: I just don't do facesvery weiL' (Odo).

De set wordt vooraf gegaan door een 5-tal promo kaarten. De Pl
voor algemene distributie, de P2 in het 'Non-Sport Update' maga
zine, de P3 in de, bij de set behorende, binder, de CPl uitgegeven
op Amerikaanse conventies en een speciale SD07 uitgegeven op de
grootste (?) conventie van Amerika, de San Diego Comic Con.

Naast de 108 kaartjes van de basisset zijn er natuurlijk ook weer
de nodige special sets. Dat begint met een, uit 9 kaart
jes bestaande, mooie mural; de Amerikaanse benaming
als alle kaartjes een grote afbeelding vormen. Deze spe
cials vind je in 1 op de 8 pakjes, oftewel 5 per doos.

~!llla1D Een tweede set, de TV-guide set, bestaat eveneens uit
9 kaartjes, maar nu in een ratio van 1 op de 20 pakjes,

===_ oftewel slechts twee per doos.
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Eenderde special-set isdit keerweggelegd voor kostuum
kaartjes, zoals velen van jullie weten naast handtekenin
gen toch wel mijn favoriet. Met dezelfde oplage als de
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PPIOMENADE BANNEPI PROMENADE BANNEPI

TV-guide set, maar dan wel maar liefst 21 (!) verschillende, een waar
verzamelfestijn. Ja, en die 21 is dan zonder varianten ... want zo is
er bijvoorbeeld van Sisko (Cl) een versie met zwarte, grijze en rode
stof of Worf (C15) een versie met zijn jasje
of zijn shirt of Odo (C18) eentje met zijn
jasje of eentje met zijn shirt. .(...... ~-...:'::.' ".fi e:t!,"

~, ~

... i
Voor het eerst vinden we ook een aantal
kostuumkaartjes waarvan de stof nooit is
gedragen? He, hoe zit dat? Ja, het is stof
zoals die was verwerkt in de Deep Space
Nine Promenade Banner(s)!!! Maar pas op VYl~
waar je aan begint, want C21 is er in het èèiu.~~
blauw/zwart/geel, maar ook in het don- DI NM '"Ot.U

ker- en lichtgroen, of in het groen/zwart
gestreept of in het zwart/blauwen dan ook
nog weer eens met andere motieven ...

I .

Een volgende set met opnieuw 9 kaartjes
wordt gevormd door de comic kaartjes.
Met 1 op de 35 pakjes kon je er soms 2
in een doos aantreffen maar meestal was
dat niet het geval. Net als in de Quotabie
TNG zijn het weer 'flip' kaartjes, die je kunt
openklappen, alleen zijn het er nu 9 en
waren het er toen slechts 6.

Daarna, oftewel alweer de vijfde set met
specials, is het de beurt aan de hand
ningen. In een oplage van 1 per doos vin
den we voor wat we gewend zijn de laatste
jaren, een bescheiden aantal handtekenin
gen. In totaal zijn er 15 stuks te vinden, 5
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daarvan met de inmiddels bekende one-li
ner schaduw layout. Maar wat ik als d
hard natuurlijk veel leuker vind: er zitten
(gast)acteurs of actrices tussen die nog niet
eerder hebben gesigneerd en dat zijn er dit
keer maar liefst 5!!! [arnes Darren (als Vic
Fontaine), Adrienne Barbeau (als Cretak),
Andrew Koenig (als Tumak), K. Callan (als
Alsia) en tot slot Lark Voorhies (als Leanne).

De zesde en laatste special set dit keer is ~ë"tf-NAGUS
die van 9 Starfleet Finest kaartjes, ieder met
een oplage van 399 stuks te vinden in 1 op de 3 dozen. Absolute
topper en aanrader: lieutenant
commander Worf (F4)!

Dus naast 5 promokaarten kon je
er totaal zonder varianten maar
liefst 180 verschillende uit de
doos halen. Maar met het aantal
van 185 zijn we natuurlijk zoals
we inmiddels gewend zijn niet
helemaal compleet, nee voor
de echte completist was er nog
wel wat leuks te vergaren hier en
daar.

Dat begon bij de kopers van het
bij de serie verkrijgbare album
met een extra kostuumkaartje
(C22) van Grand Nagus Zek (ooit
een bijnaam van een voorzitter van onze vereniging, toch lijkt hij
er niet op ©). Kopers van een case (12 dozen) kregen er gratis een

sketchafex bij van David of Dan Day. Let
wel er zijn vier verschillende sketchafex en
dus staat de teller op 190 kaartjes.

De meervoudige case kopers (volgens mij
is het alleen de tussenhandel die dat kan
betalen) kregen bij 3 caseseen gesigneerde
Rick Berman en bij maar liefst 6 caseseen

--;:::::> gesigneerde kostuumkaart van [adzia Dax.
I'\'~~\.."___ Daarmee zijn we dan bij de 192 kaartjes

I\IC~ O"I\"'AN beland.

Klaar? Vergeet het maar! Als echte corn
pletist moet je natuurlijk ook de Starfleet
Finest kaart van [ake Sisko (Fl0) zien te
bemachtigen; dat lukt alleen via het Rit-

SNTMKten house Reward programma door maar __ ....
liefst 1200 wrappers (dat zijn de zakjes die -" ." .......,,_ -
om een pakje kaartjes zitten) op te sturen. /)~
Als die-hard lukte me dat wel en zitten er ~ ~
dus 193 kaartjes in mijn collectie, aange- rr CMDI\

vuld met 24 kostuumvariaties ... AI met al JADZIA DAX
is Quotabie DS9 met 217 kaartjes een prachtige collectie gewor
den, op naar de volgende set wat mij betreft. Of zal ik dit keer eens

sluiten met mijn bestuursslogan:
PUMP UPTHEVOLUME!

.,/ .10,
IIII!II!. \. _...~

_ .1;:

~ J

Houd je nieuwsbrief dit jaar
scherp in de gaten voor meer 'uit
de doos' nieuws, maar niet alleen
dat... ®
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Koken met Neelix
Er is niets leuker dan in een supermarkt te snuisteren in de afdeling
vreemde voeding. Ik denk dat het eigenlijk pas sinds enkele jaren
is dat zo ongeveer elke supermarkt een aantal rekken met typische
streekproducten van over de hele wereld aanbiedt. Vooral de kleine
speciale winkeltjes die de laatste tijd in Rotterdam opduiken zijn op
dat vlak niet te versmaden. De meeste zijn begonnen met wat rek
jes Italiaans en Spaanse producten, maar hebben hun assortiment
intussen uitgebreid met Japanse,Turkse, Israëlitische, Portugese of
Poolse etenswaren. Meestal hang ik er veel te lang rond en kom ik
thuis met dingen die, wegens special import, buitensporig duur zijn
en die ik eigenlijk in de verste verte niet nodig had, maar op een
rare manier stoort me dat ook totaal niet.

Laatst in Ikea, liet ik nu toch zeker wel geheel toevallig mijn oog
vallen op de mini-afdeling Zweedse voedingswaren! Een kolfje naar
mijn hand ... Ik ben thuis gekomen met Zweedse chips, kaneelrol
letjes en een Zweedse cider van peren. Maar mijn absolute trofee
was toch wel het Elch Blut. Kijk dat kleine flesje met die schitterende
eiken-kop toch eens (Elch blut is letterlijk vertaald elanden bloed):

Volgens het display in Ikea is Elch Blut absoluut aan te raden bij
keelpijn. Met 320 alcohol zal dat wel zo zijn ... Er circuleren nogal
wat legendes dat de sterke Scandinavische drank Jägermeister echt
eikenbloed bevat, maar het label op dit klein flesje toont heel eerlijk
dat het rood eigenlijk afkomstig is van veenbessensap.

De Zweedse chips, gemaakt en gehandtekend door "Master chip
per" (!) Michael Hansen beloven "a crisp which is richer in both
taste and substance than industrially made chips." Dat mag ik
graag bevestigen, want ze bestaan enkel uit potatis, vegetabilisk
olja en salt en ik heb ze mogen proeven in de mini-store [vertaling:
aardappelen, plantaardige olie en zout, red.].

De non-alcoholische cider van peren, alleen al de moeite waard
door de mooie vormgeving, houd ik voor bezoek. Aan de kaneelrol
letjes daarentegen kan ik geen weerstand bieden ... Heerlijk! Op de
achterzijde van het zakje wordt ook nog aangeraden om ze even
tjes op te warmen in de oven voor extra smaak. Ik ben waarschijn
lijk één van de weinigen die niet naar Ikea gaat om er meubelen te
kopen ...

Dus onder invloed van het IKEAgevoel hier een echte klassieker:

Zweedse gehaktballetjes (köttbullar).

Smullen op zijn Zweeds dus.

Smaklig maltid! <Jo
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Zweedse gehaktballetjes (köUbullar).
Ingrediënten (voor 4 personen):
4 eet! paneermeel of gedroogde broodkruimels
0,5 dl water
400 gr mager rundergehakt
2 eetl zoete sherry
2 eet! fijngehakte peterselie
50 gr fijngehakte ui
1 ei
1 eetl bloem
1 theel zout
1 snufje peper
115 mi slagroom

Meng het paneermeel of broodkruimels, water en sherry in
een schaal en laat ten minste 10 minuten intrekken.
Voeg het gehakt, de ui, ei, zout en peper toe en meng dit goed
door elkaar.
Rol hiervan ba"et jes met een doorsnee van ongeveer 5
centimeter.
Verhit een braadpan en breng de margarine op
baktemperatuur.
Braad de gehaktballetjes in de hete margarine in circa 10
minuten rondom bruin en gaar.
Haal de ba"et jes uit het vet en maak met het vet en de bloem
een roux.
Voeg de slagroom toe en laat de saus een paar minuten
doorkoken.
Giet de saus voor het opdienen over de balletjes.
Wil je het echt authentiek; dan serveer je er rode bessenjam en
aardappels in de schil bij.

'-------------------------================~==~===-------------{-
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Voorgelezen maardananders

In hel spoor van Spoetnik - SOjaar ruimtevaart.
Prijs: € 17,95
ISBN: 9789085104049
Uitgever: House of Knowledge
Auteur: Piet Smolders

Door: Joke Sisko Even later werd het Russischehondje Laika (Russisch voor 'blaffer
tje') wereldberoemd als eerste wezen dat levend rond de aarde cir
kelde. De Koude Oorlog woedde in volle hevigheid, maar de race
naar de ruimte kende hoogtepunt na hoogtepunt. AI snel slaagde
men erin mensen in een baan rond de aarde te brengen, met de
succesvolle maanlanding (21 juli 1969) van de Apollo 11 met Neil
Armstrong en Bun Aldrin als voorlopig hoogtepunt.

Vandaag zoeken we straten en huizen op Google Earth en kijken
we nauwelijks nog verbaasd op wanneer een zoveelste ruimtetoe
rist in een sonde richting ISSwordt geschoten. Ruimtevaart komt
zelfs al een beetje binnen ieders bereik met de meest recente stunt
van Q-music. Het is dus niet ondenkbaar dat een tripje buiten de
dampkring binnen afzienbare tijd even normaal is als een treinrit
van Amsterdam naar Antwerpen.

Op 4 oktober 2007 is het 50 jaar geleden dat Spoetnik 1 de ruimte
werd ingeschoten

TFD magazine

Het boek van auteur Piet Smolders is gebaseerd op verschillende
ontmoetingen met astronauten, kosmonauten en ruimtevaartspe
cialisten die de hele (r)evolutie van dichtbij hebben meegemaakt.
Piet Smolders is een Nederlandse freelancejournalist en specialist
op het vlak van ruimtevaart. Met name op het gebied van de Russi
sche ruimtevaart geldt hij als de expert In Nederland. In 1986 werd
hij zelfs door de Sovjet-Unie voor zijn verdiensten op het gebied
van ruimtevaart onderscheiden met de loert Gagarin-medaille van
de Ruimtevaartfederatie. De kers op de taart kwam er op 30 juli
2007 toen de Internationale Astronomische Unie een planetoïde
vernoemde naar Smolders.

In het boek 'In het spoor van Spoetnik - 50 jaar ruimtevaart' krijgt de
gewone sterveling een prachtig verslag over een spectaculaire peri
ode uit onze recente geschiedenis. De eerste missies, experimenten,
technologische overwinningen, zware tegenslagen en heIdenverha
len; ze staan allemaal gedocumenteerd in een vlotte schrijfstijl en
uitvoerig geïllustreerd aan de hand van talrijke foto's.

House of Knowledge viert de 50ste verjaardag van de ruimtevaart
met een 250 pagina's dikke luxe-editie van het boek 'In het spoor
van Spoetnik - 50 jaar ruimtevaart'.

Achterflaptekst:
In het spoor van Spoetnik, 50 JaarRuimtevaart

Op 4 oktober 2007 is het vijftig jaar geleden dat de ruimtevaart
begon: Vrolijk piepend ging Spoetnik-1 zijn baantjes om de aarde
trekken. Op hetzelfde moment begon de race naar de ruimte. De
eerste kunstmaan was Russisch, de eerste mens in de ruimte ook:
[oeri Gagarin. Maar het waren de Amerikanen die als eersten (en
tot nu toe enigen) op de maan rondliepen. Intussen hebben robots,
de opvolgers van Spoetnik-1, de ruimte binnen onze huiskamers
gebracht: weersatellieten laten de aarde zien, onbemande verken
ners vliegen naar de planeten en hun manen, prachtige beelden
van exotische plaatsen in het heelal kunnen via internet worden
bekeken. De ruimte wordt voor iedereen bereikbaar. Ook letterlijk:
De eerste ruimtetoeristen hebben al gevlogen en ooit zal ruimte
vaart even gewoon en even betaalbaar voor ons zijn als luchtvaart
nu. Dit boek geeft een verslag uit de eerste hand, zowel in de pak
kende tekst als in de oogstrelende foto's. Het isgebaseerd op talrijke
ontmoetingen met astronauten, kosmonauten en andere ruimte
vaartspecialisten. Het gaat over vijftig jaar ruimtevaart, maar het is
ook het vijftigste boek van auteur Piet Smolders, die vijftig jaar gele
den begon met een hobby die hem nooit meer los zou laten.

Bron: Gazet van Antwerpen ®
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Voorgelezen
Titel: Star Trek - Enterprise: The Good that Men do
Auteur: Andy Mangels & Michael A. Martin
ISBN: 0-7434-4001-3

I

De oplettende lezer
van dit Star Trekgenre
zal opgemerkt
ben dat de schrijvers
van de vorige
prise-pocket 'Last Full
Measure' een foutje
hebben gemaakt. Het
bleek dat Charles 'Trip'
Tucker nog in leven
was tijdens de jeugd
jaren van [ames T. Kirk.
Was dal per ongeluk
of stak er toch meer
achter? Hoe dan ook
dat 'foutje' heeft ertoe
geleid dat dezelfde
schrijvers daaruit inspi
ratie hebben gevon
den voor een nieuw
verhaal dat uitleg
geeft aan het feit dat
ondanks dat Trip in de
laatste aflevering van
Star Trek - Enterprise _.;.;.JI __
waarin Trip om het leven komt, de feiten toch iets anders liggen.
Het is in het begin van de 25e eeuw wanneer twee oude vrienden,

Door: Paui Ploeg

die we kennen van Deep Space Nine, een holodeckprogramma
draaien van uit voorheen geheime archieven die zijn open gesteld.
Daaruit blijkt dat Trips dood en de rest wat we in 'These are the voy
ages' hebben gezien in scène zijn gezet om bepaalde waarheden
te verdoezelen. Trip komt via Maicolm Reed in contact met Section
31, die hem rekruteren voor een geheime missie op Romulus. De
bemanning van de Enterprise is er namelijk achter gekomen dat
er een groep Aenar is ontvoerd met de bedoeling dat die door de
Romulans gebruikt gaan worden als piloten van geheime ruimte
schepen. Starfleel weigert echter medewerking aan de bevrijding
van de Aenar. Met als gevolg dat Trip naar Romulus wordt gestuurd
om te voorkomen dat een wetenschapper mee gaat werken aan
een geheim Romulan project en Archer en de rest van de beman
ning orders negeren en toch op jacht gaan naar de onlvoerde Aenar.
Dit alles leidt niet alleen tot een explosief einde maar ook tot een
andere vorm van geschiedschrijving dan die tot nu toe bij Star Trek
fans bekend was.

De schrijvers van dit verhaal hebben wederom een meesterwerkje
afgeleverd met dit boek. De twee hoofdverhaallijnen worden erg
goed samengesmeed tot één zeer goed leesbaar en spannend ver
haal. Dit grote verhaal is daarbij weer binnen een schil van een kort
derde verhaal geschreven. Het verhaal heeft vele pluspunten. Eén
daarvan is het invoegen van het al in Deep Space Nine gebruikte
Andorian ritueel dat er vier geslachten nodig zijn voor de voort
planting. Iets wat we in Star Trek - Enterprise nooit gezien hebben.
Een ander pluspunt is dat dit verhaal laat zien is dat geschiede
nis nog wel eens iets anders in elkaar zit, dan iedereen denkt. Iets
wat in onze eigen geschiedenis ongetwijfeld ook zal zijn gebeurd.
Wederom hebben de schrijvers weer een heel goed boek afgeleverd
dat aan alle Star Trekfans aan te raden is. <I»

Emergency Mail Hologram
Beste lezers,

Na enige tijd van afwezigheid, is er toch nog een subspace-commu
nication mijn kant opgekomen. Nu ja, via het voor u bekende en
voor mij ouderwetse fenomeen van e-mail. Maar wel vergezeld van
een foto. Het betreft een meisje dat naar mijn beste vriendin Seven
genoemd is: Annika. Annika draagt zelfs een kledingstuk dat bij u
allen bekend staat als 'rompertje', met daarop een afbeelding van
mijn geachte vriendin. Ik zal haar dit feit meededelen, maar ik hoop
dat de familie van Annlka niet te teleurgesteld is als haar reactie
blijkt te zijn dat dit 'irrelevant' is. Maar niettemin: ik vind het leuk.
Hopelijk Annika's mamma en pappa ook, wanneer ze deze foto in
deze nieuwsbrief tegenkomen.

Leuk feitje Is dat zij woonachtig is in het dorp met 'World's First
runway for extraterrestial cultures', ofwel 's werelds eerste UFO-lan
dingsbaan. Zou de Voyager daar ook op passen? Dan zouden de
twee Annika's elkaar misschien ooit wel kunnen ontmoeten ...

Tot de volgende keer?

UwEMH .
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Na in eerdere edities van deze nieuwsbrief aandacht geschonken te
hebben aan TOSen aan de films en daarmee het bereiken van 'vol
wassenheid' door de 'oude' Trek,is het nu tijd om de volgende gene
ratie eens in het zonnetje te zetten.

Door: Marc Ghijsels

Nadat de originele TV serie uit de jaren '60 kwam te vervallen, bleek
dat er toch heel wat fans met 'honger' bleven zitten en bleven vra
gen om meer avonturen van de Enterprise en zijn bemanning. Dit
resulteerde in een aantal steeds succesvoller wordende bioscoop
films. Plots begonnen meerdere mensen in te zien dat er toch
behoorlijk wat handel zat in Star Trek. Roddenberry lobbyde al een
tijd met het idee om een nieuwe Star Trek serie op TV te krijgen. De
televisiemakers aarzelden wel; tenslotte was de originele serie, voor
hen althans, nooit echt een groot succes geweest. Endaarbij kwam
dan ook nog eens dat het politieke klimaat in 20 jaar behoorlijk ver
anderd was; de koude oorlog liep op zijn einde en in tegenstelling
met de jaren 60 moest er nu steeds meer geld in het laatje komen.
De wereld was veranderd en om minstens even succesvol te zijn als
de originele serie zou Star Trek mee moeten veranderen.

Zo rond het 20 jarig jubileum van Star Trek in 1986 kwam Star Trek
IV:The Voyage Home uit (die met de walvissen). Deze bioscoopfilm
was een schot in de roos en werd zo'n enorm succes dat ze in tele
visieland wel brood zagen in een 'nieuwe generatie'. Roddenberry,
inmiddels niet al te jong meer en zeker niet echt actief als producer,
werd gelukkig toch van stal gehaald en zo kon hij toch zijn ambiti
euze project waarmaken. Het was de periode van Reagan en Gor
bachov en de Amerikanen voelden zich best aangetrokken tot een
'United Federation of Planets' idee.

Een schare van schrijvers werd aangetrokken en er werd onder lei
ding van Gene een soort gids opgesteld om het Trek universum in
de 24e eeuw vorm te geven. Starfleet had altijd een open policy
wat betreft andere buitenaardse rassen. Inmiddels had de aarde
korte metten gemaakt met armoede en winstbejag uit eigenbelang.
De U.S.S. Enterprise was niet langer een militair schip, maar een
ruimteschip gebouwd voor onderzoek. Er waren niet alleen Star
fleet mensen aan boord maar ook hele families en civiele diensten.
Het vlaggenschip van de Federatie had ook een voormalige vijand
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aan boord: een Klingon! (Michael Dom als Worf.) En nog verba
zingwekkender: een zwarte, blinde roerganger (helmsman later
chief engineer) Geordi laforge. Dit zag er voor Paramount vanuit
alle opzichten uit als een politiek correcte toekomst. Roddenberry's
vooruitstrevende feministische ideeën werkten ook nog steeds. In
de pilot-aflevering zagen we meteen drie sterke vrouwelijke hoofd
rollen: counselor Trol, in minirokje (Marina Sirtis), doctor Crusher
(Gates McFadden) en de zeer stoer uitziende chief of security Tasha
Var (Denise Crosby). In het tweede seizoen kwam daar de mystieke
barkeeper Guinan bij (Whoopie Goldberg). Goldberg liet weten dat
zij geïnspireerd was om actrice te worden door het zien van Nichelle
Nichols die Uhura speelde in TOS. Whoopie's acteerprestatie en
haar succesvolle carrière droegen enorm bij tot de populariteit van
de serie. Samen met de sterke prestaties van Patrick Stewart (Picard),
Jonathan Frakes(Riker) en Brent Spiner (Data) werd een zeer geloof
waardige Star Trek omgeving gecreëerd met sterke hoofdrolspelers.
Het succes van Star Trek bleek, tot de verbazing menige critici, niet
af te hangen van een bepaalde groep acteurs.

TNG word wel vaker een spin-off genoemd, maar eigenlijk was het
een nieuw begin en een verbazingwekkend financieel franchise
succes. Net als TOS maakte TNG gebruik van de nieuwste visu
ele effecten op TV. Dat maakte dat alles er steeds beter en beter
uit ging zien. De meeste kijkers kenden de phasers, tricorders en
comunicators nog uit de 'oude serie'. En hoewel er steeds meer
nieuwe technologie bijkwam (holodeck, replicators) waarschuwden
de schrijvers, van de nu inmiddels ongelooflijk populaire serie, ook
voor het gevaar dat schuilt in teveel vertrouwen in al de technologi
sche snufjes. Vaak genoeg was juist dit de oorzaak van alle ellende
(met als ultieme apotheose de Borg).

Voor het eerst werd het woord 'technobabble' gebruikt door de
fans. Technobabble omschrijft de taal die door de schrijvers vaak
ingelast werd om bepaalde technische omschrijvingen duidelijk te
maken. Maar ook weer zo moeilijk dat menig leek het allang niet
meer kon volgen. Maar dat was juist weer de charme van deze serie.
De nadruk op dit hoog technologisch jargon werd door de vele
jongere fans uit de jaren 80 zeer gewaardeerd. Deze kwamen voor
het eerst in contact met de computer die zijn opwachting begon
te maken in menig huishouden. Dit beeld zou later menig Star Trek
fan achtervolgen en het imago van 'nerd' bezorgen.
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Wat TNG vooral bijzonder maakte waren (net als bij zijn illustere
voorganger) de sterke verhaallijnen die de show tevens tot zo'n over
weldigend succes maakten. Sterk maar ook vooral maatschappijkri
tisch! Denk maar aan de zogenaamde 'Prime Directive' die morele
dilemma's aansprak. Dit was vooral te zien in 'Iustice' en 'Who Wat
ches the Walchers?', maar uiteraard ook in de meest succesvolle
Star Trek bioscoopfilm 'First Contact'. Dan waren er prachtige zoge
naamde 'what-i!' scenario's in een aantal afleveringen waarin ze
door de tijd reisden: 'Cause and Effect'I'Time's Arrow' I'Yesterday's
Enterprise'. Andere episodes waren dan weer een aanklacht naar de
politieke wereld toe, denk maar aan 'The Arsenal of Freedom' (over
de wapenverkoop van de Verenigde Staten), 'Chain of Command'
(over de marteling van politieke gevangenen) en 'The Defector', (de
schrijver (van wie ik de naam moet schuldig blijven) noemde deze
aflevering 'The Cuban MissiIe Crisis of The Neutral Zone').

TNG produceerde meer dan 2x zoveel afleveringen als TOS en
had dus ook meer tijd en ruimte om dit soort episodes te maken.
Maar de keuze van de onderwerpen liet ook duidelijk de verande
ring in de maatschappij zien, net als zijn voorganger. In de afleve
ring 'Angel one' werd het seksismeaangekaart, 'The Outcast' ging
over homoseksualiteit, 'Symbiosis' over drugsverslaving, 'The High
Ground' over terrorisme. 'Ethics' bracht ons het thema euthanasie
onder ogen. 'Darmok' de taalbarrière, en tot slot het verhaal over
Indianen die gedwongen werden hun land te verlaten in '[ourney's
End'. De meeste van deze onderwerpen had TOS in de jaren zestig
nooit kunnen aanpakken.

TNG had net zo gemakkelijk een flop kunnen zijn; het overleefde
(geloof het of niet) een staking van de schrijvers in het tweede sei
zoen, de tragische dood van Gene Roddenberry in 1991 net na het

25 jarig jubileum van Star Trek en ook nog eens de steeds sterker
wordende concurrentie van andere SFseries die als paddenstoelen
uit de grond begonnen te schieten. De geweldige verhaallijnen en
de optimistische blik op onze toekomst maakten dat deze serie een
ongelooflijk kijkcijferkanon was geworden met een zeer loyale fan
basis. Het baande ook de weg voor andere series zoals 'Deep Space
9', 'Voyager' en uiteraard de laatste telg uit de Trek familie 'Enter
prise'. De makers zetten met de inmiddels beroemde cast gemak
kelijk de stap naar het witte doek en produceerden nog eens vier
ijzersterke bioscoophits. Ook andere SFseries pikten een graantje
mee van dit succes, denk maar aan 'Battlestar Calactica', 'Babylon
5', 'Farscape', 'Stargate SG-l' en 'Stargate Atlantis'. En meer recen
telijk is nog steeds de invloed van Star Trek te merken in nieuwe
series zoals Heroes. Om dan nog maar te zwijgen van alle franchise
activiteiten zoals Customizable Card Games, action figures, aller
lei modelbouwdozen, talloze PC en videogames en uiteraard het
conventiecircuit.

The Next Generation wordt wel eens de enige waardige opvolger
genoemd van TOS. Maar eigenlijk denk ik dat het TNG is die de ori
ginele serie overeind heeft gehouden en letterlijk voor een nieuwe
generatie van trouwe kijkers heel veel betekend heeft. Eenstuk tele
visiegeschiedenis dat zijn weerga niet kent. En ondanks dat de aan
dacht voor Star Trek aan het afnemen is, ben ik er zeker van dat
dankzij deze StarTrek serie nog lang zal nazinderen. De honger naar
'Trek' is er nog steeds. Neem de proef op de som en kijk maar eens
hoeveel fanfictie er tegenwoordig te vinden is op het internet.

Lang leve The Next Generation en lang leve Star Trek.*
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redenen waarom cap.tain Janeway
zoveel beter is dan captain Picard.
20. Geeft grif toe dat ze de Prime Directive heeft gebroken in

plaats van zich er onderuit te proberen te wurmen met filoso
fisch gezwets.

21.7 seizoenen en nog steeds in staat haar bemanning te redden
zonder de hulp van ene Wesley Crusher.

22. Kan te allen tijde een pracht van een konijn uit haar hoed tove
ren zonder over te gaan tot onbegrijpelijke technobabble.

23. janeways holodeckprogramma's zijn meestal handige dingen
zoals dokters en longen. Picard slaagt er keer op keer in pro
gramma's te creëren die vervolgens op slinkse manier nog
maar eens een keer het schip weten over te nemen.

24. De Picard-manoeuvre? Hahl jean-Luc, bestel nou eindelijk eens
kleding die niet elke keer onder je oksels kruipt als je opstaat.

25. janeway heeft nog nooit in groene panty's door Sherwood For
rest heen hoeven te huppelen.

26. Mocht dit ooit nog eens gebeuren zou ze er in ieder geval veel
beter uit zien dan captain 'klutsknie'.

27. Kirk zag er goed uit in zijn gescheurde shirt. Picard zag er zelfs
goed uit zonder shirt. janeway zou er zo zelfs... tja, ik vrees dat
we toch even moeten wachten op een 'R Rated' versie van Voy
ager voor we dat ooit te zien krijgen.

(Ok: inclusief de cheese opmerking)
Samengesteld door: Marc Ghi/sels

1. Eénwoord: HAAR!!!
2. Meer haar dan alle captains in Star Trek bij elkaar.
3. Drinkt koffie, niet dat slappe Earl Grey spul.
4. Gaat mee op away misslons zoals elke captain zou moeten

doen.
5. Kan de doctor het zwijgen opleggen als ie weer eens zijn

boekje te buiten gaat.
6. Heeft (nog) nooit een tiener aan het stuur gezet van het vlag

genschip van de Federation.
7. Schepen opgeblazen: Picard 2, janeway O.
8. Picard praat zich een weg door elke situatie. janeway houdt

ervan om af en toe de tanden (of phaser) te laten zien.
9. Heeft tot nu toe nog nooit met quotes van Shakespeare

gesmeten.
10. Ziet er een stuk beter uit in pyjama.
11. Is niet Frans met een Engels accent.
12. 'Take th is cheese to sickbay!' Ik weet eigenlijk ook niet waarom

dit in dit rijtje staat maar ik vind het een geweldige uitspraak
die Picard nooit zou durven uiten.

13. Geeft je twee dagen vrij als je net een traumatische ervaring
hebt ondergaan.

14. Als janeway haar schip landt, kan het ook weer opstijgen.
15. janeway zegt gewoon 'I don't like you', in plaats van de vij

and ervan te overtuigen dat hij/zij zich beter zou moeten
gedragen.

16. Om kinderen te troosten zal janeway hen koesteren zoals een
echte moeder. Picard daarentegen murmelt een liedje in het
Frans (met flink wat haar op) over één of andere monnik die
maar niet wakker wil worden als ze de klokken luiden.

17. De meeste kinderen op Voyager zijn niet in staat om het uni
versum op de rand van vernietiging te brengen.

18. janeway heeft een eerste officier met een tattoo!
19. Compression Phaser Ritles! Dat zegt toch wel iets.
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28. Verdoet haar tijd niet met het leren van buitenlandse talen. Alle
aliens in het Delta kwadrant spreken vloeiend Engels.

29. janeways chief engineer ziet er niet uit als Stevie Wonder met
een bananenschil over zijn ogen.

30. janeway zit nooit op het puntje van haar stoel.
31. Heeft gelukkig geen counselor aan boord!
32. Ok, 45.000 is misschien wat veel maar elk punt in het univer-

sum tegelijk is toch echt overdreven. .
33. janeways security chief zou nooit een paardenstaart laten

groeien.
34. Het culinaire hoogtepunt aan boord van de Enterprise was

roerei à la Worf hetgeen niet eens te vreten was.
35. Cheese cheese cheese cheese cheese. Hehehe, sorry, het is ster

ker dan mijzelf.
36. Zal af en toe haar Vulcan knuffelen.
37. Heeft tenminste een echt huisdier en geen stomme vissen in

een afzichtelijk aquarium.
38. Neelix. Replicator. Ok, da's waar; hier kan over gediscussieerd

worden.
39. Haar stuurman heeft geen last van jeugdpuistjes.
40. Haar eerste officier heeft een hallucinogeen apparaat om je te

laten relaxen en ontstressen. Riker heeft een schuiftrompet om
je tegen de muren te laten opkruipen!

41. Om haar te laten relaxen brengt janeway's eerste officier haar
in contact met haar spirituele gids. Riker dropt Picard gewoon
tussen een wellustige bende vrouwen op Risa.

42. Q vroeg aan janeway om met hem mee te gaan en dat wei
gerde ze. Q vroeg aan Picards vriendin om met hem mee te
gaan en die gaf meteen toe ...

Redactie: Denk jij hier anders over? Heb jij hele andere voorbeel
den? Schrijf het aan de redactie! ®
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Van de Voorzitter
Hallo allemaal,

Namens het bestuur en mezelf wens ik
iedereen een geweldig 2008 toe, met veel
Star Trek en leuke goodies. We zijn het
nieuwe jaar al goed begonnen. Zoals velen
al gemerkt hebben steekt onze website in
een nieuw kleedje. Erzijn nog een paar klei
nigheden die aangepast moeten worden.
Maar hopelijk is dat tegen de tijd dat jullie
dit lezen al opgelost.

Een van de nieuwigheden is onder andere
dat vanaf nu ons forum beter onder de aan
dacht gebracht is en de RSSblokken onder
aan de pagina. Daarnaast willen we een vol
ledig nieuw onderdeel introduceren dit jaar,
maar daarover meer later (evillaugh). Maar
dat het iets interessants wordt, daar kun
nen jullie van op aan. Daarnaast zal binnen
kort de Starchaser; het virtuele schip van de
TFD-vrijwilligers, geïntegreerd worden. Op
deze manier willen we het werk dat al de
gewaardeerde vrijwilligers uitvoeren achter
de schermen onder de aandacht brengen.
We zeggen het misschien veel te weinig
maar als we deze mensen, die overigens
geheel belangeloos meehelpen, niet zouden
hebben dan hadden we geen magazine,
geen website en geen fanclubdagen. Dus
langs deze kant wilde ik aan hen zeggen dat
alles wat ze doen wel degelijk gewaardeerd
wordt. Eénvan de zaken die we op de voet
volgen is de vorderingen van Dark Armada,
dat nu volop bezig is met de productie van
de eerste kwalitatieve productie van Night
fall. Dus ik zou zeggen neem eens een kijkje

AGENDA
1- 2 maart 2008
Stripboeken beurs
locatie: Evenementenhal
....................................................... Rijswijk
info: www.stripbeurs.com

29 maart 2008
Algemene leden Vergadering
locatie: 't Veerhuis
........................................... Nieuwegein

, info: www.tfd.nl

8- 20 april 2008
Fedcon XVII
locatie: Maritim HotelI
.......................................... Bonn, Duitsland
info: www.fedcon.de

TFD magazine

op www.darkarmada,nl om te zien wat deze
lui allemaal van plan zijn. Verder is pas het
eerste indrukwekkende deel van de inter
netserie 'Star Trek of Gods and Men' ver
schenen. www.startrekofgodsandmeo.com
Spijtig genoeg zullen we het dit jaar zonder
Utopia moeten doen, maar wie weet wat
er ons nog staat te wachten op dat gebied.
En last but not least volgen we alle vorde
ringen van de nieuwe Star Trek film die in
productie is gegaan. Wat het magazine
betreft zal deze minder vaak in de bus val
len als vorig jaar, maar we streven ernaar
meer pagina's te produceren. Mits de kopij
dit toe laat uiteraard. Dit is iets waar we
jammer genoeg de laatste tijd mee te kam
pen hadden. Maar met een beetje hulp
van enthousiaste schrijvers in spé moet het
zeker lukken. Dus mocht je iets te vertellen
hebben over je favoriete serie, aflevering,
boek of spel aarzel dan niet om eens con
tact op te nemen met onze redactie. Zelfs
een vakantieverhaal of een bezoekje aan
één of andere conventie of lezing kan erg
leuk zijn om te delen met andere fans. Zelfs
als je denkt er zelf niets van te bakken kun
je het gewoon doen: er is voldoende erva
ring in huis om je een handje te helpen. Wie
weet schuilt er onder onze leden nog wel
een zeer getalenteerde schrijver of schrijf
ster. Ik blijf erbij: bij de TFD zit je nog altijd
op de eerste rang!

Tot de volgende keer maar weer,

Marc

26 april 2008
Dag van de Jeugdhelden
locatie: 't Veerhuis
................................................ Nieuwegein
info: www.jeugdhelden.nl

17 - 18 mei 2008
The Dutch Star Con IV
locatie: Druiventros
............................................ Berkel Enschot
info: www.dutchstarcon.nl
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RNST
Financieel Advies

Hypotheken
Financieringen
Pensioenen
Verzekeringen

Doomweg 8 - Apeldoom - Tel. OSS3SS 1972
www.ernst-advies.nl

Uw lidmaatschapspas is geld waard'
Devolgendezakengevenkortingopdeaangegevenwaren,wanneeru uw
FlyingDutch pasjelaatzien.Zorg er dusvoor dat u die altijd bij u hebt!

American Book Centre, The
Spui 12,
1012 XA Amsterdam

Simtasia
Nieuwe Haven 116,
2801 ECGouda

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

The Movie Store
HeerlenDautzenbergstraat 53,
6411 LAHeerlen

Card Ei News strips
Agnietenstraat 12,
2801 HX Gouda

The Movie Store Zwolle
Klein Grachtje 18a,
8031 JCZwolle

Eppo Stripspeciaalzaak
Kleine Berg 33,
5611 JSEindhoven
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