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Redacti.oneel

Wat gaat de tijd toch snel, zo is het nog winter, zo ben je alweer
bezig met de zomereditie van deze nieuwsbrief. Na de eerste
poging met een digitale variant, nu dan weer eentje op het 'goede
oude' papier. Heb je al laten weten wat je vond van die digitale
versie en wat je er eventueel graag in zou zien? Of in de papieren
variant? Zo nee, stuur dan nog even een mailtje naar redactie@tfd.
nl. We houden immers graag rekening met de wensen van onze
lezers...
Heb je geen internet / e-mail en wil je toch graag kennis nemen
van die digitale versie, laat het ons dan even weten. Er is dan wel
iets te regelen, zoals bijvoorbeeld een print ervan opsturen per post.
Of kom even langs op de fanclubdag en bekijk hem daar...
Fanclubdag? Ja, zoals je al op de adresdrager hebt kunnen lezen, zit
die er ook weer aan te komen en wel op 14 september in 'De Sterrenwacht' te Nijmegen. Let op de volgende nieuwsbrief voor meer
informatie en vergeet dan vooral niet de adresdrager te gebruiken om korting op de toegangsprijs te krijgen voor een vriend(in),
broer, zus, vader, moeder, oma, opa, of wie je ook meebrengt.
Wat deze editie betreft wens ik je veel leesplezier en tot de volgende
keer,
joyce Geurts

TM 81© 2006 CBSStudies Inc. All
Rights Reserved. STARTREK and
related marks are trademarks of
CBSStudies Inc.
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NIEUWS
Door: [acqueline Spoelder

Acteurs:

Film XI:

Wllliam Shatner

(Kirk - TOS) heeft een
We beginnen met goed nieuws over de aan- nieuw boek geschreven. Het is een autobiografie over hoe zijn leven tot nu toe
komende StarTrek film: eerst werd er gedacht
dat de film in Nederland pas in het najaar verlopen is. Natuurlijk komt ook Star Trek
uitgebreid aan bod. De - zeer toepasselijke
van 2009 te zien zou zijn, maar nu is bekend
geworden dat de film al op 7 mei 2009 in - titel luidt 'Up Till Now'. Het boek is inmiddels al te koop.
Nederland in première zal gaan. We hoeven
dus minder lang te wachten. Voor iedereen
die alvast een voorproefje van de nieuwe film
Leonard Nlmoy is binnenkort te zien in
een reclame voor Volkswagen. In de rectawil zien, op www.startrekmovje.comis een
korte trailer te zien.
mespot prijst hij de Volkswagen Beetle aan.
Het is niet bekend of het spotje ook op de
Nederlandse televisie te zien zal zijn.
Ander goed nieuws is, dat er - mits deze film
succesvol genoeg is - nog een tweetal films
Walter Koenlg ( Chekov - TOS) heeft een
gemaakt gaan worden. Volgens nu.nl heeft
acteur Simon Pegg, die de rol van Scotty
film gemaakt genaamd 'InAlienable'. De
film gaat over een man die bij een onqespeelt dit gemeld op de Amerikaanse zender
luk zijn hele familie is kwijtgeraakt. Hij ontdekt dat zijn lichaam in bezit is genomen
door een parasiet uit een andere wereld.
Richard Hatch (Apollo of Tom Zarek in
Battlestar Galactica, dat ligt er maar net aan
of je de oude of de nieuwe serie bedoelt),
Marlna Sirtis (Troi - TNG) en Tlm Russ
(Tuvok - VOY) spelen in de film mee. koenig speelt zelf ook een rol in de film. De
film is in première gegaan tijdens het Backlot filmfestival op 2 april 2008. Het is nog
The Sci Fi Channel. Dit stond als clausule in
niet bekend wanneer de film in Nederland
het contract van de Brit.
te zien zal zijn.
Maker J.J. Abrams heeft in een interview
Patriek Stewart (Picard - TNG) is geno·
gezegd dat de nieuwe film heel anders
mineerd voor een Outer Critics Circle Award
wordt dan de vorige films. Maar hij is wel
gemaakt volgens het idee van Gene Rod- en voor een Drama League Award voor zijn
rol in een theaterstuk over MacBeth. De
denberry. De opnames voor de nieuwe film
zijn inmiddels afgerond en J.J. Abrams is winnaar wordt bekend gemaakt op 12 mei.

Frakes (Riker - TNG) speelt een
rol in de film 'Castlevania'. Deze film speelt
zch af in het Transylvanië van 1651. Frakes
speelt de opa van Simon Belmont, een varnpierendoder die oorlog voert tegen Dracula.
De première is gepland in 2009, wanneer
de film in Nederland te zien zal zijn, is nog
niet bekend.

een vloek op te heffen die rust op een flatgebouw. Marina speelt de rol van Gretchen.
De film gaat in 2009 in première.

Nana VI si tor heeft in een interview gezegd
dat ze het ontzettend leuk vond om de
rol van Kira Nerys te spelen in Deep Space
Nine. Als er ooit een Deep Space Nine film
gemaakt wordt dan zou ze graag weer de rol
van Kira Nerys op zich nemen. Nana Visitor
gaat binnenkort de rol van de moeder van
jason spelen in een remake van de horrorfilm
Friday the 13th.
Alexander Slddlg (Bashir - DS9) speelt een
rol in de nieuwe film 'King Conqueror'. Die
film gaat over de het leven van [arnes I, King
of Aragon en de oorlogen die hij voerde in
Spanje en Frankrijk in de 13e eeuw. Siddigs

personage heet Zayvan. De film gaat in 2009
in première. Het is nog niet bekend wanneer
de film in Nederland te zien zal zijn.

Jonathan

Robert Plcardo (EMH - VOV) heeft een
gastrol gespeeld in 2 afleveringen van Smalville. Hij speelde de rol van Edward Teague
en lid van de Veritas clan. Deze clan heeft
ervoor gezorgd dat Clark de reis van Krypton
naar de aarde heeft overleefd.
Armln Shlmerman

Brent Splner (Data - TNG) speelt de rol

ondertussen alweer aan zijn volgende project begonnen. Het is een comedy genaamd
'Hot for Teacher.
Eris trouwens nog meer goed nieuws te melden over de nieuwe film: Zachary Quinto
die in de film de rol van de jonge Spock
speelt, vond het ontzettend leuk om samen
met Leonard Nlmoy ('oude Spock') in de
film te spelen. Leonard Nimoy heeft hem
veel tips gegeven en Zachary quinto heeft
ontzettend veel van hem geleerd.

van dr. Strom in de nieuwe film 'Superhero Movie'. De film is een parodie op alle
superheldenfilms. Op 28 augustus 2008
gaat de film in Nederland in première. Op
www.pathe.nlis een trailer ervan te zien.

Marlna Sirtis speelt een rol in de film 'Otis
E'. Deze film gaat over een man die 15 jaar
in eenzame opsluiting heeft gezeten en
weer wordt losgelaten in de maatschappij.
Marina speelt de rol van Palma. Het is nog
niet bekend wanneer de film in Nederland
wordt uitgezonden. Marina speelt ook een
rol in de film 'The Grudge 3', die draait om
een groep mensen die naar Tokyo afreist om

(Quark - DS9) speelt
een rol in de film 'Insanitarium'. De film
gaat over een man die net doet alsof hij gek
is om ervoor te zorgen dat zijn zuster niet
in het ziekenhuis wordt opgenomen. Armin
speelt de rol van Hawthorne. Het is nog niet
bekend wanneer de film in première gaat.
Armin heeft ook een rol gespeeld in de film
'For Christ's Sake'. Shimerman speelt hierin
de rol van de paus.

Chase Masterson

(Leeta - DS9) speelt een
rol in de film Yesterday Was a Lie. De film
gaat over een intelligente vrouw die een
zwak voor Bourbon heeft. Chase speelt de
rol van een zangeres.
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De film heeft een Gold Medal for Exellence
gewonnen. Het is ook voor deze film nog
niet bekend wanneer hij in Nederland te
zien zal zijn.
Seolt 8akula (Archer - ENT) heeft een gastol gespeeld in Boston Legal. Hij speelt de
rol van jack Ross.Scott speelt ook een rol in
de film The Informant. In de film probeert
de Amerikaanse overheid een groot bedrijf
aan te pakken dat zich met illegale zaken

Domlnle Keating (Reed - ENT) speelt een
rol in de film 'Foreign Policy': 2 vrienden
proberen de corruptie op de Filippijnen te
bestrijden en de man de vinden die verantwoordelijk is voor de dood van hun familieleden. Dominic speelt de rol van Nihong.
De film gaat binnenkort in première, maar
wanneer ie in Nederland te zien is, is nog

jaar geleden trok Hilton Hotels zich ook al
terug uit het project. AI enkele jaren lopen
de bezoekersaantallen terug ondanks dat
er in 2004 een nieuwe attractie, de 'Borg
Invasion' tour, bijgekomen is. Ook de jaarlijkse Creation conventie in hetzelfde hotel
staat nu op losse schroeven. Alleen als een
andere exploitant er nog heil in ziet kan
'The Experience' wellicht nog langer open
blijven, anders valt eind dit jaar het doek.
Dus wil je nog een keer naar deze unieke
attractie(s), boek dan snel een trip naar Las
Vegas.

niet bekend (hmm, hebben we dat al niet
eerder ergens gelezen ... ?).

bezighoud. Het onderzoek is gebaseerd
op de getuigenissen van een kroongetuige.
Scott speelt de rol van Brian Shepperd. De
film gaat in 2009 in première.
Jolene 81aloek (T'Pol - ENT) speelt een
rol in 'Starship Troopers 3: Marauder'. De
oorlog tegen de insecten gaat weer verder.
jolene speelt de rol van Lola Beck. Het is nog
niet bekend wanneer de film in Nederland
in première gaat.

Jeffrey Combs (diverse rollen, onder
andere Shran in ENT en Weyoun en Brunt
in DS9) speelt in de nieuwe film genaamd
'Parasomnia'. jeffrey speelt de rol van rechercheur Garratt die zelfmoord wil plegen. De
film gaat over een student die verliefd wordt
op een vrouw die in coma ligt. De vrouw
verbergt een dodelijk geheim.

Overig nieuws:
De toekomst van 'The Star Trek Experience' bij het Hilton Hotel in Las Vegas
hangt wederom aan een zijden draad nu
CBS besloten heeft het contract met exploitant Cedar Fair eind dit jaar op te zeggen.
De expositie draait al sinds 1998 en twee

Op 10 juli is het zover; de lancering van de laatste twee seizoenen
van Enterprise in de inmiddels bekende "repack" versies.
Hiermee zijn alle series, op TOS na, opnieuw uitgebracht en begint
het het wachten op nieuw product.
Er lijkt erop dat er dit najaar toch nog een fan collective uit gaat
komen, maar details op dat gebied zijn nog niet helemaal duidelijk. jullie worden in ieder geval op de hoogte gehouden via deze
column ..
Tot die tijd en totdat JJ Abrahams' nieuwe Star Trek film wordt
gelanceerd, wil ik jullie nog wel wijzen op de sci-f film Iron Man,
boordevol special effects, actie en humor.
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Star Trek Odyssey is een Star Trek serie die
wordt gemaakt door Star Trek fans. Op
www.hiddenfrontier.com
zijn de afleveringen te zien.
George Takel gaat trouwen met zijn vriend
Brad Altman met wie hij al 21 jaar samen is.
Sinds kort mogen homostellen in Californie
officieel mogen trouwen. George Takei is
erg blij dat hij eindelijk met zijn grote liefde
mag trouwen. De trouwdatum is nog niet
bekend (/J;>

Groeten,
D~ve van Velzen
Product Manager Catalog &: Star Trek
Paramount Home Entertainment Benelux
Kaltaama: Is your entire species so 111
mannered?
Commander Tucker: Nope. lust me.
Disclaimer: De inhoud van deze column is geheel voor de verantwoordelijkheid
van de schrijl7erervan. De TFD kan op geen enkele wijze verantwoordelijk of
aansprakelijkgehouden worden voor hetgeen hierin gezegd en/of aangeboden
wordt.
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Door: Marc Ghijsels
Het gaat hard, we zitten in ons technobabbie alfabet al aan de N van 'Nee! Alweer een
technobabble'. De twee aanvullende Ootjes krijgen jullie er gratis bij. Ik naai je bij
wijze van spreken een 0 aan. (flauw Ghijsels,
heeeel flauw)

Nadion:

B

lijkbaar verzonnen (kon toch zweren dat
ik ergens gelezen had op de website van
de NASA). In Michael Okudas 'TNG techical manual' wordt Nadion beschreven als
de straling die vrijkomt wanneer een phaser
afgevuurd wordt.
Voyager 'Time and Again': janeway sluit een
zogenaamd 'tempora! rift' (best omschreven
als een scheur in de tijd) door met haar phaser rechtstreeks in de het hart van de scheur
te vuren. janeway en Paris zitten gevangen in een andere tijd dan de rest van de
Voyager. En Torres probeert op haar eigen
ingenieuze wijze janeway en Paris te bereiken. Maar de feedback die ontstaat door de
nadion partikels doen de scheur in de tijd
terug imploderen.
TNG 'The Mind's Eye': LaForge en Data
meten de pulse (rapid nadion pulse) van
een Type 11/ phaser rif te om te zien waar dit
wapen vandaan komt. Later blijkt het om
een Romulan wapen te gaan.

Nanites:
anites zijn eigenlijk geen partikels maar
een soort Microrobots die gemaakt
worden om specifieke taken uit te voeren. In
sommige gevallen kunnen een grote groep
nanites het collectief bewustzijn nabootsen
van een levend wezen. Ook weer iets waarvan ik nu niet weet of ze wel bestaan of dat
ze verzonnen zijn door de makers van Star
Trek.

N

TNG 'Evolutlon': Wizz kid Wesley brengt de
Enterprise weer eens in gevaar door een uit
de hand gelopen experiment met nanites.

Neodilithium:
en natuurlijk voorkomend partikel. Een
nevenvorm van Dilithium. Met praktisch
dezelfde eigenschappen. Oké, ik had net zo
goed 'zie Dilithium' kunnen schrijven, maar
technobabble zou geen technobabble zijn
als je niet een beetje rond de pot draait ©.

E

Voyager 'Threshold': Beetje vreemde aflevering waar het gebruikt wordt om Tom Paris
over de Warp 10 drempel heen te he/pen.
Daarna verandert hij in een soort salamander en wordt hij uÎteindelijk de vader van de
salamander-kids van janeway.

Neurogenic field:
eder menselijk en dierlijk brein vormt
een soort elektrisch veld. Ieder persoon
heeft een eigen patroon en golflengte naar
gelang de gedachte. Er bestaat tegenwoordig zelfs een spel, genaamd Focus, waar
twee tegenstanders door middel van een
band om het hoofd (verbonden aan een
computer) gedachten omzet en daardoor
een voorwerp kan bewegen. Bij dit spel is
het de bedoeling een balletje naar de cirkel
van de tegenstander te bewegen om zo te
scoren.

I

Voyager 'Waking Moments': Een slaapverwekkende aflevering met commander
Choco/atay in de hoofdrol. Een volk van
afzichtelijke aliens vormen een soort gezamenlijk onderbewustzijn door hun eigen
neurogenic veld te versterken. Door dit versterkt veld valt de hele crew (behalve de
ho/odoc) in slaap. Uiteindelijk weet Coyote
met behulp van Indiaanse technieken het
veld te doorbreken en zo iedereen weer wakker te maken.

Neutrino:

H

oewel verzonnen door de makers van
Star Trek, blijkt het partikel dus echt
te bestaan. Het is een niet geladen deeltje waarvan men recentelijk dacht dat het
ook geen massa zou hebben (Ex-voorzitter
Grand Nagus Eric weet hier waarschijnlijk
meer over te vertellen ©).
TNG "îhe Enemy': Hier gebruikte men neutrino partikels om een noodsignaal uit te
sturen.

TNG 'The Best of Both Worlds, Part 11':
Beverly Crusher denkt door voorgeprogrammeerde nanites in het Borg Coflective te
introduceren deze een destructieve invloed
zouden kunnen hebben op de Borg. Wishfufl
thinking want iedereen weet toch: VERZETIS
NUTTELOOS! (klinkt in het Nederlands niet
eens half zo bedreigend als in het Engels).

TNG 'The Game': Wesley loopt met één of
ander apparaat te fröbelen terwijl hij met
de knappe assistente flirt. Waarop zij ineens
zegt, 'Your neutrinos are drifting. r
TNG 'A Matter of Honor': Hoe bestrijdt men
een ruimte bacterie dat de romp van een
ruimteschip aanvreet? Volgens Riker (interim captain van een Klingon schip) door
er neutrino's op los te laten. (wel een hele
goede aflevering) .

.
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Nitrium:

E

en metaal dat voor allerlei doeleinden
in de ruimtevaart gebruikt wordt. Het
komt voor in computers, replicators. stabillzers,ventilatoren, power transferconduits,
de wanden van het dilithium verbrandingskamer, life support systemen (vrij belangrijke component dus).
DS9: 'lncreased neutrino emlsslons'. Dat zinnetje werd vooral in het eerste seizoen van
DS9 uitgesproken vlak voordat er een schip
door het worm hole kwam.
DS9 'RivaIs': Een wel zeer verwarrende aflevering waar een andere bar dan Quark 's
(vraag me nu niet de naam) gokmachines
heeft die geluk en ongeluk kunnen beïnvloeden door middel van ons veelzijdig partikel
de neutrino. Maar door een slechte kalibratie gebeuren over het hele ruimtestation
vreemde dingen. Uiteindelijk komt Dax met
de verlossende oplossing.

Neutron rad.ation:

TNG "ïhe Cost of Living': Nadat de Enterprise een asteroïde die rijk is aan nitrium
vernietigt, vallen parasieten de romp van de
Enterprise aan. Data kan de parasiet door
een truckje weglokken naar een andere asteroïde in het Peloris veld, maar niet voordat
de beestjes een groot deel van het Nitrium in
de romp verteerd hebben tot slijm (parasletensnot. jakkes).

Nucleogenic:

subspaceen explodeert. Met alsgevolg dat
door een groot deel van de ruimte geen
enkel schip nog met warpsnelheidzal kunnen reizen. Verschillendeexperimenten in
het verleden hebben geleid tot het verbod
op experimenten met Omega. Elk schip
van The Federation dat dit partikel ontdekt is dan ook verplicht het onmiddellijk
te vernietigen.
Voyager 'The Omega Directive': Voyager
roept onmiddellijk het z,ogenaamde Omega
Directive in als het deeltje per toeval ontdekt
wordt. Maar Seven gooit roet in het eten
omdat zij vindt dat dit onderzocht moet
worden. Uiteindelijk vinden ze een bijna
compleet vernietigd ruimtestation op een
planeet waar nog meerdere deeltjes door
allens onderzocht werden. Het lukt Seven
bijna Janeway om te praten de deeltjes niet
te vernietigen. Maar Janeway zet door.

artikels die waterdamp aantrekken en regen (of iets wat erop lijkt)
veroorzaken.

P

Voyager 'The Caretaker': In de atmosfeer

atuurlijk voorkomende straling. Neu- van de thuiswereld van de Ocampa bevond
trons zijn neutrale partikelsdie samen zich geen enkel nueleogenic deeltje. Vandaar
met protonen zich in de nucleus(kern) van dat de wereld praktisch uitgedroogd was.
een atoom bevinden. Neutronen die zich
buiten een nucleus bevinden hebben een
half levenvan ongeveer15 minuten.
Nucleonic particIe:
een idee of het bestaat of verzonnen
Movie 'Star Trek VI': The nieuwere versies
is. Zou het kunnen verwijzen naar de
nucleusvan eenatoom?
van de Klingon Bird-ot-Prev geven een kleine

N

uitbarsting af van neutron radiation
voor ze een foton torpedo afvuren.

G

ets dat volgensde makersvan StarTrekin
INebulae(nevels)leven.
levensvormenvoorkomt die in bepaalde

Voyager 'State of Flux': Een explosie van een
replica tor gestolen door de Kazon leidde tot
de vernietiging van hun schip. Kim ontdekt
het schip en zegt iets in de trend van 'l'm
reading nueleonic partieIe fluctuations from
their ship' (volledig onvertaalbare technobabble wat mij betreft).

Voyager "îhe Cloud': De crew denkt dat het
spul misschien een vervanging zou kunnen
zijn voor worp plasma.

vlak

Neutronium:
omt in de natuur voor. Neutronen sterren bijvoorbeeld. Materie gevormd uit
dicht op elkaarzittende neutronendie door
zwaartekrachtbij elkaargehoudenworden.

K

TOS "îhe Doomsday Machine': De romp van
de Doomsday Machine' bestond compleet
uit neutronium (overigens totaal onmogelijk
want dat object zou zo zwaar zijn dat het
onmogelijk zou kunnen bewegen). Ik vond
dat ding er een beetje uitzien als een soort
chips, genaamd Bugles.
TOS 'Piece of the Action': Je moet wel goed
gek zijn als je op dit spul gaat zitten kauwen.
Toch deed een van de gangsters in deze aflevering dat (Geef mij maar gewoon kauwgom of een dropje).
TNG 'Relics': Weer zo'n massief object, de
Dyson sphere. De gehele buitenkant was vervaardigd uit neutronium.
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Omicron:

Voyager 'Nemesis': Commander Cacaothee
wordt overvallen door aliens wanneer hij
onderzoek doet naar omicron deeltjes in de
atmosfeer van een planeet waarvan men
dacht dat deze onbewoond was.

Nucleonic radiation:
eeft ongetwijfeld met hetgeen te
makendat hiervoor beschrevenis.

H

Voyager 'The Cloud': Voyager vliegt één of
andere wolk binnen dat later een levensvorm blijkt te zijn. Om te ontsnappen branden ze met de phasers een opening in het
beest dat ze daarna met de straling weer
hechten. Het beest kan daarna weer vrolijk
verder. 'No nebular life forms were harmed
during the making of this episode'.

DS9 'Shadow Play': Het 'spul' waar holografische projecties en personages meegemaakt
zouden zijn.

Zo, weer een flinke portie technischgeleuter uit de Star Trek-pot. Volgende keer zal
ik op zoek gaan naar wat er achter de letter P verborgen zit. De P van 'potjandorie
wat een hoop partikels'. En het zijn er wel
aardig wat. ®

Omega:
artikel 256. Volgens de Borg pure perfectie. Een zeer onstabiel en uitermate
explosiefdeeltje dat wanneer men het zou
kunnen stabiliseren een onuitputtelijke
energiebron zou kunnen zijn. Maar door
de onstabiliteit reageert het partikel met

P
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Het Eiland
Een verhaal van lake Sisko

Deel 111
De oude aap beklom de heuvel bij de warmwaterbron en wierp
zijn blik op de open plek, waar zijn troep lag te slapen. De zon was
nog maar net opgekomen, zodat slechts enkele zonnestralen de
apenvallei al hadden bereikt.
Die ochtend had de aapachtige de troep verlaten. Het alfamannetje had hem de avond voordien toegestaan om mee te dineren,
maar toch hield hij er een vreemd gevoel aan over. Het was duidelijk dat hij ontzag toonde voor de man, toch knaagde er iets in hem.
Zijn instinct verklapte hem dat er iets mis was met de man. Maar
wat, daar had de oude aap het raden naar. Hij zou wel op zijn hoede
blijven, en bij de volgende ontmoeting zou hij niet zo gastvrij meer
reageren tegenover de man.
Het alfamannetje zette zich neer en bekeek hoe de zonnestralen langzaam over het bladerendek van het oerwoud kropen om
vervolgens hun warmte te laten neerdalen op zijn gezicht. Hij ontblootte zijn sneeuwwitte tanden en lachte.
De man baande zich een weg door het oerwoud, op weg naar de
kleine bergketen in het midden van het eiland. Van daaruit zou hij
een prachtige uitzicht hebben op het land en zou hij kunnen uitkijken naar passerende schepen .
Het voedsel van de apen had hem erg goed gedaan. Hij was de
laatste dagen erg vermoeid geweest. Op een gegeven moment had
het niet veel gescheeld of hij was in coma geraakt om vervolgens te
sterven tussen de dorre varenbladeren.
Nadat hij ontwaakt was uit zijn bewusteloosheid, had hij het
eiland afgezocht naar eten. Maar hij was te zwak geweest om in de
bomen te klimmen, om vruchten te plukken.
Uiteindelijk had hij de apenstam gevonden en met wat geluk was
hij er in geslaagd om hun vertrouwen te winnen, zodat hij met
hun kon/mocht mee-eten. Hij had zich precies Tarzan gevoeld,
die zich mocht vertoeven in het aangename gezelschap van de
woud bewoners.
De grootste aap, en waarschijnlijk de baas van de troep, had de
hele nacht naast zijn zijde gelegen. Om hem te beschermen of hem
in het oog te houden. De man wist het niet.
Hij was het alfamannetje in ieder geval veel verschuldigd, zonder
het aangeboden voedsel zou hij de bergketen nooit hebben kunnen bereiken.
De man stond aan de voet van de grootste berg. Mist cirkelde
rond de top zodat hij een slecht idee had van de exacte hoogte
van de natuurreus. Met hernieuwde moed begon hij aan de beklimming. Na een uur klimmen hield hij halt en zette zich neer op een
richel.
Zijn handen waren ruw geworden van de scherpe rotsen. Zijn
voeten zaten onder het bloed, dat sijpelde uit verschillende kleine
wonden. Op dit moment, toen hij zijn gehavende lichaam aanschouwde, besefte hij pas echt wat een grote stap het was geweest
in de geschiedenis van de mens om kledij te maken. Hij zou alles
geven wat hij had voor gewoon een paar goeie stapschoenen. Maar

hij had niets om te geven, buiten zijn leven en de gescheurde broek
die hij droeg. Hij zuchtte en keek voor zich uit.
Hij kon het strand zien. Hij zag de open plek waar de apen leefden. Hij zag de rookpluim op de krijtrotsen. Hij zag de eindeloze
leegheid van de oceaan. Nergens was er een schip te bespeuren. In
de wolkenloze lucht was nergens iets te zien.
Nog even bleef hij zitten, doelloos voor zich uitstarend en in zichzelf mijmerend, terwijl hij at van de mango's die hij had meegenomen. Toen stond hij recht en begon aan zijn tocht naar de top.
Deze weg was veel zwaarder dan in het begin. Erwaren ontzettend
veel steile rotspartijen, en de man moest meermaals uitkijken dat hij
zijn nek niet brak. Zelfs een ervaren klimmer zou twee keer hebben
nagedacht vooraleer hij deze berg beklommen zou hebben, maar
de man was vervuld met een soort van eindeloos verlangen om
de top te bereiken. Hij klauterde verder, zijn benen pijnigend, zijn
nagels braken af op de losbrokkelende stenen en zijn voeten waren
veranderd in bloederige klompen. Toch hield hij stand en klom vastberaden door. De uren gingen voorbij en de broeiende zon bereikte
zijn hoogste punt.
Met een korte maar krachtige inspanning trok de man zich over
de richel van de top. Bovenop de berg was er een soort van open
plek. Het leek wel alsof de punt van de top was weggesneden, zodat
er nu nog alleen maar een platte rotsgrond overbleef.
De man sleepte zichzelf naar het midden van de plek. De zon
stond nu vlak boven zijn hoofd en brandde in zijn gezicht.
Met vereende krachten zette de man zich recht. Hij bekeek het
eiland. Het was een prachtige uitzicht. Je kon mijlenver zien. Het
oerwoud onder hem zag er adembenemend uit. Het bladerendak
schitterde in het zonlicht en her en der vlogen felgekleurde vlinders
door de lucht. Hij zag het apendal en het strand en de rookpluim.
Achter hem, in het oosten, lag nog meer oerwoud. Jungle die hij
nog niet had betreden. Dit woud eindigde op zijn beurt dan weer
aan een kiezelstrand, waar de zee lustig zijn golven opwierp. Hij
draaide 360 graden in het rond en bekeek alle kanten van het eiland
zorgvuldig. In het westen was de crashsite, iets meer naar het noorden lag de apenvallei, en in het zuiden stond hij op de top van de
berg. Nu wist hij ook zeker dat hij op een eiland zat. Overal waar hij
ook keek eindigde het land uiteindelijk in de uitgestrekte oceaan.
Weer hoopte hij ergens iets te zien wat op een ruimteschip leek,
maar zijn hoop was tevergeefs. Hij zuchtte diep en liep naar de
richel. Daar ging hij op zijn hurken zitten, staarde de dieperik in en
haalde diep adem. Hij zou zich voorover laten vallen. De klap zou
onmiddellijk een einde aan zijn leven maken. Hij sloot zijn ogen. De
wind streelde door zijn kastanjebruine haar. Hij hoorde de sierlijke
vogels vrolijk fluiten en de apen in de verte brullen. Hij bedacht hoe
zalig het zou zijn als het een tropisch kuuroord, zoals Risa, geweest
zou zijn. Dan zou hij nu een cocktail aan het drinken zijn, terwijl hij
lui in een hangmat op het strand zou liggen.
Enkele knappe serveersters, met bloemenkransen rond hun nek,
zouden hem eten brengen. Sappige zeevruchten, krab, kreeft, frisse
mango's, gebraden everzwijn.
Een straal speeksel liep uit zijn mond bij deze gedachte. Maar
het was geen kuuroord, er waren geen bruine, knappe, topless serveersters. Er was geen gebraden vlees, geen hangmat, geen cock-

tail. Zelfs geen schoenen, geen scheermes, geen Hawaï-shirt, geen
replicator, geen .... Hij had gewoon niets.
Maar wat maakt mijn leven nog uit, dacht hij. Na enkele weken
zou hij toch sterven aan ondervoeding of één of andere tropische ziekte. Dus waarom er nu al geen einde aanmaken, dacht hij.
Gewoon even ver naar voren leunen, dan door de lucht zweven en
dan neerslagen op de rotsen. Hij zou morsdood zijn. Zo dood als
een pier.
Of toch niet, dacht hij plots. Wat als hij slechts zijn benen brak?
Dan zou hij er dagen liggen, smachtend naar water en voedsel,
constant gefolterd worden door de zon en uiteindelijk een gruwelijke dood sterven. Het resultaat zou hetzelfde blijven, maar toch,
als hij zou springen, dan moest hij er zeker van zijn dat hij op slag
dood zou zijn.
Toen besefte hij pas hoe absurd dat allemaal was. Zou hij het
zomaar opgeven, dacht hij. Hij staarde nog éénmaal in de diepte en
draaide zich toen om.
Hij zou zijn leven toch niet opgeven. Hij zou blijven vechten om
te overleven, hoe het einde er ook zou uitzien. Hij besloot dat hij
nooit meer zou denken aan dit soort van ridicule gedachten, zoals
bijvoorbeeld een eventuele zelfmoordactie.
Hij zou blijven leven, lang genoeg om zichzelf te redden of om
gered te worden. Daar was hij nu honderd procent zeker van. Hij
veegde het zweet uit zijn ogen en liep terug naar de richel.
Hij begon aan de moeizame klim naar beneden.
Het was al laat in de avond, toen hij de voet van de berg bereikte.
Vermoeid strompelde hij het oerwoud in, legde zich neer tussen het
zachte, natte gras en bekeek zijn bebloede lijf.
Zijn voeten waren kapot. Ze zagen helemaal rood van het bloed.
Met enkele lianen en varenbladeren verbond hij ze. Op zijn gehavende rechterschouder, kleefde hij met speeksel bevochtigd, groen
mos.
Hij wist nog net een kreet te smoren, toen hij het zelfgemaakte
pleister op zijn plaats duwde.
Nu hij hier zo toegetakeld lag, begon hij na te denken over wat
hij nu zou doen. Het beste idee, leek hem, om terug te keren naar
het strand. Als er redding zou komen, dan zou die hoogstwaarschijnlijk daar plaatsvinden. Niemand zou het gehele oerwoud
afzoeken, vooral dan omdat ze, bij het zien van het weggebrande
wrak, direct tot de conclusie zouden komen dat er geen overlevenden zouden zijn. En met al die apen hier in de buurt zou het
bijna onmogelijk om zijn spoor op te pikken met de scanner. Hij
zou net hetzelfde denken, dacht de man en zuchtte. Hij staarde naar
de ondergaande zon, en wenste dat hij zichzelf toch van kant had
gemaakt. In de verte brulde een aap. Een spottende lach weerklonk
door het oerwoud.
Het kiezelstrand lag er rustig bij. Golven stroomden over de steentjes heen, hun schuimwitte koppen neerpletsend op de natte grond.
Het water van de oceaan bracht verschillende soorten brokstukken
aan en wierp ze op het strand.
Een klein diertje, met een grote kastanjebruine pluimstaart, trippelde over de kiezeltjes. Schichtig onderzocht het de aangespoelde
objecten. Op het eerste zicht vond hij niets dat hem interesseerde.
De eekhoorn had de voorbije dagen eenzaam doorheen het woud
gezworven.
Aan de andere kant van het eiland had hij bijna een kokosnoot
te eten gehad, mocht hij niet in aanraking zijn geweest met het

in zijn mond en probeerde er op
te knabbelen. Hij proefde de
vieze smaak, pijnigde zijn
tandjes en gooide het
onsmakelijke eten weg.
AI snuffelend begon
hij verder achter voedsel te zoeken. Plots werd hij
een vreemde geur gewaar. Hij kende die reuk.
De eekhoorn had de stank ook geroken bij de aapachtige. Hij
krabde een aantal keren aan zijn neus om de geur kwijt te raken.
Met weinig succes.
Hij rook het steeds meer en meer.
En toen verstijfde het bosbewonertje.
Voor hem verscheen een aapachtige. Het wezen had al de hele
tijd op het kiezelstrand gelopen, maar de eekhoorn had het niet
opgemerkt.
De geur was nu alles overheersend.
Het wezen bracht een hand omlaag en streelde voorzichtig over
het hoofdje van de verbaasde eekhoorn. De hand voelde zacht en
aangenaam aan.
Het boswezentje liet zich strelen door de aapachtige, die er heel
anders uitzag dan de vorige haarloze versie. Een glimlach verscheen
op het gelaat van het wezen. De eekhoorn begon met zijn staart te
kwispelen, net zoals een ondeugende hondenpup.
De aapachtige staarde naar het woud en zag hoe de koffiezwarte
rookpluim in de verte nog steeds naar de hemel opsteeg.
Plots sprong de eekhoorn weg. Hij rende de jungle in.
De vrouw ging hem achterna.
Terwijl ze door het oerwoud liep, het bosbewonertje achterna,
dacht ze na over de belevenissen van de voorbije dagen.
Ze herinnerde zich hoe shuttle was neergestort.
Terwijl ze aan het praten was met een aantrekkelijke passagier,
was er op één of andere manier brand uitgebroken in het achterste
departement van de jet.
Toen ze dit had gehoord liep ze samen met de andere bemanningsleden naar de vuurhaard.
Ze had een brandblusser bij om de brand te bestrijden.
Tevergeefs, want het volgende moment was er een enorme explosie. Ze werd in de rug getroffen en vloog enkele meters door de
lucht. Vanaf dan volgde de desastreuze ogenblikken elkaar op. Het
achterste departement brak af. Mensen vlogen uit het tuig, terwijl
ze nog in hun zetels zaten. Zij schoot het achterste gedeelte in. Ze
stootte haar hoofd en verloor het bewustzijn. Brandende brokstukken vlogen in het rond.
Het schip was in twee delen gesplitst. De gondels braken af in
de lucht.
Passagierswerden naar buiten getrokken of zaten gillend in hun
stoelen tijdens de fatale duikvlucht.
Uiteindelijk stortte ze neer op een eiland. Eengroot bebost stuk rots
dat ergens verloren in één of andere zee lag. Zewas wakker geworden
op het kiezelstrand. Haar kleren waren gescheurd en zaten onder het
bloed. Ze lag half in de branding van de oceaan, haar wonden deden

pij n
door
het
brandende
zoute water. Ze staarde
in de oneindigheid van
de zee, en besefte dat
ze het niet slechter had
kunnen treffen.
Het strand was bezaaid
met brokstukken en lijken. Passagiersdie één of
meerdere
lichaamsdelen misten of mensen
wier gelaat was versteend gebleven op een
afschuwelijke schreeuw
lagen verspreid over de
kiezels. Het was een gruwelijke aanblik geweest.
Een traan liep over haar
wang toen ze aan deze
gedachten terug dacht. Ze
baande zich verder door het
woud, de pluimstaart van de
eekhoorn boven haar in de
bomen volgend.
De laatste dagen had ze vlakbij het strand een zoetwater vijver
aangetroffen. Daar had ze zichzelf
opgeknapt en haar wonden verzorgd.
Onder de kleine waterval die ontsproot
uit de rotsen boven het meertje nam
ze dagelijks een douche. Op het strand

had ze tussen de brokstukken verscheidene handige
voorwerpen gevonden.
Kleren, zeep, een halfvolle medkit en zelfs een paar
schoenen.
Geluk stond duidelijk aan haar kant. Hoe kon ze weten
dat verder op het eiland een man zat, die helemaal niets had,
buiten de kapotte short die hij droeg.
In de omgeving van de rotsen die grensde aan het kiezelstrand ontdekte ze een hoop struiken waaraan voedzame bessen hingen. Ze smaakten heerlijk en
een tijdje vergat ze al haar problemen. Ze waande zich even in het
paradijs.
Maar stilaan kwam ze ten volle tot
het besef dat ze alleen was.
De dagen kropen voorbij. En ze
voelde zich steeds eenzamer worden.
Totdat ze de schattige eekhoorn in het vizier kreeg.
mooie diertje trok haar aandacht en zonder na te denken
ze de achtervolging ingezet op het wezentje.
Ze spurtte nu al uren door het dichtbegroeide woud.
Haar voeten deden pijn in de veel te grote stapschoenen die ze aanhad. Het rokje dat ze aanhad, hielp
ook niet echt om te lopen.
Uitgeput liet ze zich neerzakken. Enkele prachtig
gekleurde vlinders speelden om haar heen, om vervolgens weg te vliegen door het bladerendak.
Ze staarde voor zich uit, uitkijkend naar andere bosbewoners.
De eekhoorn was ondertussen al een tijdje uit haar zicht
verdwenen.
Weer werd ze overvallen door een gevoel van eenzaamheid. Tranen vloeiden over haar roze wangen.
Hier zat ze nu, alleen in een onbekende wildernis, met niemand
om haar heen om haar te troosten. Ze veegde de waterlanders uit
haar gezicht.
Ze moest sterk zijn. Anders zou ze ten ondergaan aan haar emoties, en zover mocht het niet komen, besloot ze. Als ze toch alleen
op het eiland zat, dan moest ze het maar in haar eentje redden,
dacht ze. Maar alleen was zo alleen ...
Een mens kan nu eenmaal niet zonder het gezelschap van iemand
anders.
In de hoop om een kameraadje te vinden had ze de eekhoorn
gevolgd. Maar het schichtige beestje was verdwenen en had haar
eenzaam achtergelaten in het donkere woud. Weer werden haar
ogen vochtig. Ditmaal nam ze niet de moeite om de tranen weg te
vegen. Uitgeput door haar worstelende emoties én door de lange
tocht door de jungle, viel ze in slaap. Verwarde droombeelden
spookten door haar hoofd.

Deel IV
Geritsel in de struiken.
Tussen de vele varenbladeren door verscheen een man.
Hij was stevig gebouwd en op zijn gezicht stond een schitterende
glimlach.
Melkwitte tanden glinsterden in de zonnestralen die zich door
het eeuwige bladerendak wierpen. Vriendelijk en beleefd stak hij
zijn hand naar de vrouw uit.
Ze stond recht, starend in zijn ogen.
Toen nam de man haar vast in zijn armen.

Ze voelde zijn sterkte, snoof zijn mannelijke geur en wierp zich
nog steviger in zijn omhelzing. Vogels floten vrolijk en romantisch,
terwijl duizenden vlinders boven hun hoofden fladderden.
Galant hield hij zijn hand onder haar kin, waardoor ze recht in
zijn ogen staarde. Het leek alsof ze recht in zijn ziel keek. Ze voelde
zich meevarend op een wildwaterstroom van gevoelens. Hij kuste
haar lippen.
Geuren en kleuren verspreidden zich over de innerlijke tocht die
ze ondernam.
Ze kuste hem terug.
Alle hartstocht die ze in haar lichaam had ontsproot in dit magische moment.
De jungle rond hen heen veranderde in een sprookjesschouwspel,
een tafereel waar zelfs de minst romantische zieltjes het warm van
zouden krijgen, gewoon door de aanblik ervan.
De liefde kroop doorheen het eiland.
De oude aap krabde niets begrijpend over zijn hoofd.
De aapachtige vrouw maakte al de ganse tijd vreemde bewegingen in haar slaap. Op een gegeven moment maakte ze een
kusgebaar met haar lippen, waardoor het alfamannetje in brullen
uitbarstte, het was net of hij haar uitlachte. De vrouw schoot wakker
en keek recht in de ogen van de oude aap.
Die was niet bevreesd. De afgelopen dagen had hij zijn portie
mysterie al wel gehad, zodat hij niet snel meer verbaasd was over
de dingen die hij meemaakte.
Langzaam kwam de vrouw overeind gekrabbeld, zich stuntelig
optrekkend aan enkele lianen. Weer liet de aap zijn glanzende tanden zien en lachte.
Dit doorbrak de ernstige stilte die er eerst hing en de vrouw
lachte flauwtjes terug.
Toen draaide de aap zich om, keek een paar keer voor zich uit,
om vervolgens op zijn gemak door de jungle te slenteren. De vrouw
stond op, de aap volgend.
Ze liepen door het woud. Het oeroude woud, dat er waarschijnlijk al eeuwen lang hetzelfde bijlag. Generaties lang woonden de
apen hier al.
Maar nog nooit waren er zoveel mysteries geweest, dacht het
alfamannetje. Drie dagen geleden liep hij nog rond met een mannelijke aapachtige.
Het exemplaar dat hem nu volgde, vond de oude aap toch wel
veel aantrekkelijker, en hij leek wel te grinniken bij deze gedachte.
Misschien hoorden de twee aapachtige wel bij elkaar, dacht hij.
De aap wist het niet. Toch was hij gefascineerd geraakt door het
vrouwelijke wezen, dat hem zo aandachtig volgde.
De man had hij niet echt compleet vertrouwd. Die droeg een
soort van angst met zich mee, dat rook hij maar al te goed. Angstzweet heeft een sterke scherpe geur.
De vrouw wekte eerder een veilig gevoel bij hem op. Alhoewel ze
duidelijk ook een soort van emotionele last met zich meedroeg.
De aap hield plotseling halt en snoof de frisse lucht op.
Geen spoor te ruiken van de mannelijke aapachtige. Spijtig ...
Eerst zou hij de vrouw naar het apendal brengen. Daar zou ze
kunnen overnachten, en zich wassen in de warmwaterbron, rustig
wat eten, om daarna mee op zoek te gaan naar haar soortgenoot.
De vrouw keek naar de aap. Hij zat nu al enkele minuten stokstil, met
zijn neus in de lucht geheven, steeds zoekend achter een bepaalde
geur. Ze vond het een fascinerend dier. Iedereen had natuurlijk al
eens eerder bavianen gezien,in de dierentuin waar ze hun dagelijkse kunstjes uitoefende, maar dit was anders. Het viel haar op dat
de oude aap op zijn hoede was en zich erg serieus gedroeg. Geen
grappig speelgedrag, maar gedragingen die menswaardig overkwamen. Toen liep de aap weer door, en zij volgde weer.

Uiteindelijk kwamen ze aan bij de apenvallei.
De vrouwelijke apen keken verbaasd toe, toen het alfaman netje
uit de struiken kwam en de open plek inliep en een aapachtige hem
volgde.
De vrouw staarde vol verwondering rond. Ze zag hoe de kleine
aapjes met enkele takken aan het spelen waren. Ze zag een warmwaterbron. De stoom steeg op in kleine witte rookpluimen, die
boven het dal bleven rondzweven.
Ze zag de stapel voedsel, waar de vrouwelijke bavianen rondzaten. Ze staarde watertandend naar de berg woudvruchten .
De oude aap nam haar plots vast bij de pols en geleidde haar naar
het voedsel, alsof hij doorhad dat ze enorme honger had. Ze zette
zich neer, bekeek vluchtig de wantrouwige vrouwtjes en begon gretig te eten van de bessen, kokosnoten en ananassen.
Nadat ze bekomen was van de hoeveelheid voedsel die ze naar
binnen had geslagen, stond ze recht. Alle apen keken haar ineens
vragend aan.
Zonder enige schroom trok ze haar kleurig vel uit, haar blauw
rokje over haar enkels te laten zakken. Als een soort hagedis die aan
het vervellen was .Daarna legde ze alles voorzichtig in een hoopje
op de grond. Langzaam liet ze zich zakken in het warme water van
de bron.
De oude aap aanschouwde haar geniepig, om dan zijn hoofd
te draaien en recht in de afkeurende blikken van zijn vrouwtjes te
kijken.
De vrouw waste haar haren. Ze genoot van het water.
De kleinere aapjes sprongen af en toe op de rand van de natuurlijke badkuip, om al plagend wat water in haar gezicht te gooien.
Ze lachte.
Ze lachte om de heerlijkheid van het water. Ze lachte met de
gedachte dat ze naakt een bad nam in het bijzijn van een apenfamilie. Ze lachte omdat ze niet alleen was.
Ze liet zich dieper in het water zakken en wierp haar gezicht
op naar de hemel. Ze keek hoe de wolken voorbij dreven, hoe de
vogels door het luchtruim zweefden.
Op dit moment vergat ze al haar problemen.
Ze sloot de ogen, om weg te glijden in een prachtige dagdroom.
Ze zag de man weer. Zijn glimlach met de melkwitte tanden. Hij
stond vlak naast de warmwaterbron.
Ze lachte verlegen en sloeg haar handen voor haar boezem.
Hij bekeek haar naaktheid met een eerlijke liefdesblik die passie
uitstraalde.
Hij stapte de warmwaterbron in. Zij liet haar preutse houding
varen. Haar handen wenkte hem. Hij zwom naar haar toe.
Ze voelde hoe hij haar omarmde. Zijn lichaam tegen het hare.
Zijn ogen blauwer dan de diepste zee, parels die schitterden in het
zonlicht. Verlangen brandde in haar ogen.
Hun lippen zochten elkaar. Ze voelde zich weer meegetrokken
door de innerlijke reis.
De vallei was doordrenkt met hun liefde. En toen schoot ze wakker uit haar dagdroom, nadat een ondeugend aapje water in haar
gezicht had gegooid. Ze lachte. Ze voelde zich heerlijk.
Enkele minuten later stapte ze uit de warmwaterbron.
Met haar blouse droogde ze zichzelf af, terwijl ze nog steeds werd
gadegeslagen door jaloerse apen. Ze trok zich niets aan van de vele
blikken.
In de echte wereld had ze zich steeds een welgemanierde vrouw
gevonden.
Maar nu was ze haar preutsheid kwijt, en liep ongegeneerd naakt
rond.
Er is toch niemand die er iets op zegt, dacht ze en lachte om haar
ondeugendheid. ®

Elf Fantasy Fair 200
Door: Pim Blokker
Op zaterdag 19 en
zondag 20 april werd
voor de Be maal de Elf
Fantasy Fair gehouden in de tuinen van
kasteel de Haar te
Haarzuilens. Star Trek
is niet direct gerelateerd met de soort 'Fastasy' die je normaal gesproken op de fair tegenkomt. Dit
jaar echter was er voor het eerst een speciale lokatie gemaakt voor science fiction: de
Worm hole. De TFD mocht daar natuurlijk
niet ontbreken en was met een grote stand
vertegenwoordigd, dit in samenwerking met
Dark Armada, die bezig zijn met het maken
van hun eigen Star Trek fanproductie.
Om hier goed te kunnen uitpakken zijn de
weken voorafgaand aan de Fair gebruikt om
'The Guardian of Forever' van de TFD een
makeover te geven. Voor de TOS fans is dit
de tijdpoort uit de aflevering 'The City on
the Edge of Forever'. Een replica hiervan is
een aantal jaren geleden door TFD vrijwilligers gemaakt en is de afgelopen jaren al

, op diverse evenementen te zien geweest,
onder
andere
als
projectiescherm.
In
nieuwe kleuren en
voorzien
van
een
bordje met screenshot uit de betreffende
aflevering was deze
op de Elf Fantasy Fair
in volle glorie te bewonderen. Ditmaal niet
als projectiescherm, maar als doorkijk naar
een van diverse Star Trek posters voorziene
wand. Aangekleed met een Borg-cube en
wat standups trok deze veel aandacht en
zijn door bezoekers heel wat foto's ervan
gemaakt.
Aan bezoekers geen te kort, de Fair trekt er
jaarlijks ruim meer dan 20.000. Vele komen
verkleed in de meest prachtige jurken, kostuums of andere fantasy outfits. Met als
decor het kasteel, de vijver, de lange lanen,
het doolhof en de prachtige tuinen in de
prille lentezon maken dit een lust om te
zien. De bezoekers waren verrast ons aan te
treffen, maar dat maakte het juist voor de
TFD een geslaagd evenement! ®
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Dutch Star(on 4
Door: Joyce Geurts
In het weekend van 17 en 18 mei was het weer tijd voor een Dutch
StarCon, de vierde maar liefst. Het evenement vond wederom plaats
in hotel 'De Druiventros' te Berkel Enschot.

vergeten ben, waren in elk geval van de partij. De 'Doctor Who'fanclub had een zeer kunstig gemaakte Dalek (met afstandsbediening bestuurd) meegenomen en deze heeft lustig vele bezoekers en
standhouders 'ge-exterminate-d'.

Natuurlijk mocht onze vereniging daar niet ontbreken en waren we
ook daar met een stand aanwezig.

Nadelen zaten er ook wel aan de rust en dat is dat er voor de vereniging geen nieuwe leden te scoren vielen en dat er momenten waren,
waarop de ruimtes vrijwel uitgestorven leken. Dan zaten de bezoekers bij een Q&A, een photoshoot of waren ze lunchen ... Maar op

Wat betreft de line-up was er niet echt sprake van een duidelijke
Star Trek relatie, met uitzondering dan van
Guy Siner, die in Enterprise even in beeld
geweest is als vader van Malcolm Reed.
Dit mocht echter de pret niet drukken;
naast de Allo Allo acteurs Gordon 'René'
Kaye, Guy 'Gruber' Siner en Sue 'Mimi'
Hodges waren de aanwezige gasten vertegenwoordigers van diverse andere scifi-,
fantasy- en horrorproducties; details zie
www.dutchstarcon.nl en www.irndb.com
Omdat wij weten dat vele van onze
leden niet alleen maar Star Trek als favoriet hebben, maar ook kunnen genieten
van andere films en series uit de eerder
genoemde genres, verwachtten we dan
ook vele bekende gezichten tegen te
komen. Hierin werden we niet teleurgesteld .. , Wel enigszins teleurstellend was
het feit dat er niet zo veel bezoekers waren als de organisatie ongetwijfeld gehoopt had. Voor enkele dealers was dit reden om op
zaterdag al hun stands af te breken en op zondag niet meer terug
te komen. Aan de ene kant begrijpelijk, aan de andere kant jammer,
want ondanks het relatief lage bezoekersaantal was het wel een heel
gezellige en gemoedelijke dag. Voordeel van de 'rust' was dat iedereen lekker op zijn/haar gemak alles kon bekijken en ook even een
praatje kon maken met deze of gene.
Van achter de stand kon je ook rustig alles en iedereen bekijken:
wie komt er verkleed en als welk personage? Stormtroopers. Darth
Vader, Batgirl, captain Jack Sparrow, Michelle from the Résistance,
Stargate-officieren en ongetwijfeld nog ettelijke anderen die ik

RUIMTES'I-IIP Al;~ Zt;.-e,ru.
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die momenten konden we ons lekker onder elkaar vermaken, of ons
even bezig houden met kijken naar de overkant, waar 'fa me' vertegenwoordigd werd met een stand waarop een tv-scherm stond en
diverse dvd's afgespeeld werden. De vertoning van 'Pan's Labyrinth'
aldaar maakte mij zelfs zo benieuwd naar deze film dat ik ertoe
gebracht werd om de dvd te kopen.
Ook zelf even rondlopen, alles bekijken en ook nog even een handtekening scoren zat in de mogelijkheden en ik ben dan ook tevreden met mijn handtekeningen van Gordon en Guy. En wil je me
onder tafel hebben van het lachen? Vraag me dan maar 's naar het
verhaal over Gordon Kaye en 'even schudden' ... ®
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Uit de doos

- cards from the final frontier

Kort voor het op 1 augustus 2007
uitbrengen van 'The Quotabie
Star Trek Deep Space Nine Trading
Cards', die ik in de vorige nieuwsbrief heb besproken, werd al
bekend gemaakt dat Rittenhouse
bezig was met de volgende 'The
Complete' Set.
Voor dat ik die ga
bespreken, eerst nog
even terug naar het
The Quotabie' fenomeen. Zoals de kenners natuurlijk
wel
weten, was de 'The
Quotabie Star Trek: Original Series' in maart 2004 de eerste set in
deze reeks. Deze set was en is nog steeds een gigantisch succes,
maar de Original Series is natuurlijk ook de reeks met de beste oneliners, het thema waarop 'The Quotabie' sets zijn gebaseerd. Na het
Original Seriessucces, was in april 2005 de beurt aan 'The Quotabie
Star Trek: The Next Generation' , de voorloper van het in augustus
2007 uitgegeven 'The Quotabie Star Trek: Deep Space Nine'. Vragen of we in deze reeks ook een Voyager en/of Enterprise zullen
gaan zien worden door Rittenhouse Archives voortdurend ontwijkend beantwoord.
Behalve The Quotabie' is 'The Complete' een andere, inmiddels
langer lopende reeks van Rittenhouse. 'The Complete' begon destijds, in juni 2002, juist met 'The Complete Star Trek: Voyager'. Achterliggende gedachte voor 'The Complete' was het gegeven dat
Skybox het maken van trading cards van Voyager na het tweede
seizoen had beëindigd en er was derhalve helemaal niets van de
daarna komende seizoenen. Mede door dit gegeven was 'The Complete Star Trek: Voyager' een prachtig succes voor Rittenhouse en
een gewilde set bij de met name wat jongere verzamelaars.
Maart 2003 werd 'The Complete Star Trek: Voyager' opgevolgd door
'The Complete Star Trek: Animated Adventures', net als Voyager een
tot op dat moment onderbelicht fenomeen waar het trading cards
betrof. Natuurlijk zou Rittenhouse, Rittenhouse niet zijn om niet binnen zeer korte tijd de succesformule nogmaals te herhalen, in juli
2003 gebeurde dat all, dit keer volledig terecht met 'The Complete
Star Trek: Deep Space Nine'.
Daarna werd het in 'The Complete' reeks denk ik terecht heel stil.
'The Complete Star Trek: Original Series'zou de plank mis slaan, alle
drie seizoenen zijn immers eind jaren negentig uitgebreid aan bod
geweest. Hetzelfde geldt voor The Next Generation waar Skybox netjes alle zeven seizoenen de revue heeft laten passeren. Enterprise dan,

NEE, dat heeft Rittenhouse immers zelf de afgelopen jaren gedaan.
Rest er een twijfel geval, zijnde 'The Movies'.
Ofschoon er van de films natuurlijk wel allerlei afzonderlijke sets zijn
uitgegeven was er inderdaad geen totale compilatie toen in november 2007 'The Complete Star Trek: Movies' bij Rittenhouse van de
pers rolde. Het is zelfs zo dat Rittenhouse Archives Ltd. sinds haar
oprichting in 1999, als we 'Nemesis' even buiten beschouwing laten,
helemaal nog geen
enkel filmkaartje heeft
uitgebracht op het trading card formaat!
Als het Rittenhouse
dan ook nog eens lukt
om een aantal acteurs
te strikken die nog
nooit een Star Trek
trading card hebben
gesigneerd is het hek
natuurlijk weer van de
dam bij de echte diehards. Laten we maar
weer eens gaan kijken wat deze set allemaal wel niet te bieden
heeft behalve dan de
hiervoor al gemaakte
opmerking
over de
handtekeningen.
De basisset bestaat uit
90 kaartjes, 9 per film.
Qua design echte juweeltjes, met heel leuk gedaan links en rechts
van de afbeelding de filmposter maar dan in een filmstrip afgebeeld
op ieder kaartje. Ja en dat is nog niet alles, de 9 kaartjes vormen op
de achterzijde ook nog weer eens de filmposter in het zogenaamde
mural formaat. Hiermee is de basisset dit keer een echte topper, dit
in tegenstelling tot vele andere sets.
Natuurlijk is de set ook weer doorspekt met aanvullende subsets,maar
eerst nog even iets over de oplage en inhoud van een doos, deze rubriek
heet tenslotte niet voor niets 'uit de doos'. De totale oplage bestaat uit
10.000 dozen met ieder 24 pakjes, waarin dan weer 7 kaartjes per
pakje te vinden waren oftewel 1,68 miljoen kaarten. Hoeveel procent
daarvan zijn dan handtekeningen en kostuum kaartjes? Reken even
mee... Iedere doos bevatte 2 handtekeningen en 2 kostuumkaarten,
oftewel in de totale oplage zitten 20.000 handtekeningen en 20.000
kostuumkaarten, oftewel bijna 2,4% van het totale aantal kaartjes is
een handtekening of kostuumkaart. Als je dit in ogenschouw neemt is
het mijn inziens terecht dat ze toch iets duurder zijn, echter omdat de
subsetszo groot in aantal zijn is dat nauwelijks het geval.
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De eerste subset is 'plot synopsis', maar liefst 30 verschillende kaartjes waarvan je er 3 in een doos kon vinden. Om deze set compleet
te krijgen had je dus al bijna een case (12 dozen) nodig uitgaande
van het gegeven dat je altijd wel wat dubbele uit een case haalt. En
na die eerste subset volgt er echt een ware stortvloed aan subsets,
houd je vast want daar gaan we.
Nummer 2 in de reeks is 'profiles' bestaande uit 20 kaartjes
waarvan je er 2 in een doos
kon vinden. Of eigenlijk is een
gedeelte tweede plaats van toepassing, want behalve 2 profile
kaartjes waren er natuurlijk ook
twee kostuumkaartjes (16 verschillende, zonder variaties)
en twee handtekeningen (met
maar liefst 39 verschillende!)
Op zich al een gedenkwaardige set als dit alles zou zijn.
90 basiskaartjes. 30 synopsis, 20 profiles, 16 kostuum en
39 handtekeningen maken al
195 kaartjes, oké, over en uit.
Maar nee hoor, wat te denken van 10 'character logs' (1
per doos), 10 'behind-thescenes' (wederom 1 per doos),
10 ' gold-plaques' (opnieuw 1
per doos) en 10 'motion lenticulars' (alweer 1 per doos).
Daarmee staat de teller op 235
kaartjes.... als dat geen 'The
Complete' is dan weet ik het
niet meer!!

F.Murray Abraham (Ru'Afo in Insurrection) en al die andere acteurs
waar je zoveel plezier aan hebt beleefd in al die Star Trek topfilms!
Vervolgens is het natuurlijk ook weer speuren geblazen naar al die
varianten die zich in de kostuumkaarten voordoen. Zo is er een
zwart en roze stukje stof van commander Chekov uit 'The Search
for Spock' en een zwart en rood stukje stof van commander William
Riker uit 'Nemesis'. Verder zijn er te veel varianten om op te noemen van de Camp Khitomer Banners, geel, groen, oranje en allerlei
combinaties geel/groen of wit, zwart, geel enz. enz. enz.
Mooiste kaartje? Naast de handtekeningen van acteurs die ik nog
niet had, is dat eens een die-hard altijd een die-hard, de kostuumkaart van wijlen DeForest Kelley als doctor Leonard McCoy in 'The
Wrath of Khan'!!!
En uiteraard heb ik die in tweevoud want zijn jasje was donkerrood,
maar zijn shirt zeg maar legergroen. Met name dit laatste kaartje is
een ultra rare denk ik, want behalve die ene keer heb ik hem daarna
niet meer op Ebay waargenomen. Behalve uit 'The Wrath of Khan'
zijn er overigens ook nog twee verschillende doctor Leonard McCoy
kaartjes uit 'The Final Frontier'. Nooit gedacht dat er bijna 9 jaar na
zijn overlijden nog zoveel McCoy kaartjes zouden verschijnen.
Wat mij betreft en wie kent de slogan inmiddels niet 'Pump up the
volume' en tot de volgende 'uit de doos', misschien wel een heel
speciale, maar eerst de ALV voordat ik daar meer over kan en mag
vertellen. ®

Qua kwaliteit is alles van een
wat je noemt overtreffende
trap, maar voor de echte die-hard misschien zelfs ook wel wat te
veel van het goede want na 235 kaarten is het feest nog lang niet
op. Zo zijn er dan nog als spreekwoordelijke klap op de vuurpijl vier
'Camp Khitomer Banners' (slechts te vinden in 1 op de 5 dozen).
Naast deze 239 kaartjes die allemaal uit de doos kunnen komen zijn
er dit keer ook nog eens 6 promokaarten. een albumkaartje, twee
verschillende kaarten bij aankoop van een case, een twee-case en
een zes-casekaartje, waarna de teller op 250 kaarten staat!
Natuurlijk is op zo'n enorm aantal kaarten bijna alles en iedereen
van de partij en wordt je als completist gelukkig van eindelijk een
handtekening van Stephen Collins (captain Willard Decker in The
Motion Picture), Malcolm McDowell (doctor Tolian Soran in Generations), Harve Bennett (admiral Robert Bennett in The Final Frontier),
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Voorgelezen
Titel:
Star Trek - Vanguard:
............................. Reap the Whirlwind
Auteur:
David Mack
ISBN:
1-4165-3414-8

Door: Paul Ploeg

er onder de Shedai verschillende stromingen zijn die onderling ook tegen elkaar strijden. Dit alles leidt tot explosieve situaties
waarin iedereen alles riskeert om te overleven, zowel op jinoteur IV als op Vanguard.
Met Reap the Whirlwind lijkt er een voorlopig einde te zijn gekomen aan deze verhaallijn. Vergeleken met zijn voorganger is dit
boek een zeer uitgebalanceerd geheel van
diverse verhaallijnen die zijn samengevlochten tot een einde dat spectaculair en op
sommige punten heel verrassend is. Groot
pluspunt is dat het boek niet zo langdradig
is geschreven als het vorige deel. Leuke toevoeging aan dit boek is een mini-encyclopedie van de eerste drie boeken uit deze serie.
Conclusie is dat het boek duidelijk een verbetering is ten opzichte van Summon the
Thunder, zijn voorganger.

Titel: Star Trek - The Next Generation:
.................................... The Buried Age
Auteur:
Christopher l. Bennett
ISBN:
1-4165-3739-2
Na hetzeer teleurstellende tweede deel in de
Vanguardreeks is het nu de beurt aan David
Mack om het vervolg hierop te schrijven. De
spanning in het gebied wat de Taurus Reach
genoemd wordt neemt toe. De Federatie,
de Klingons, en de Tholians houden elkaar
nauwlettend in de gaten. Ondertussen zijn
de oorspronkelijke bewoners van dit gebied,
de Shedai, ook volledig wakker en willen de
heerschappij over dit gebied weer geheel in
handen krijgen. Op het ruimtestation Vanguard heeft commodore Reyeszijn handen
meer dan vol. De geestelijke en lichamelijke
toestand van zijn hoofd beveiliging T'Prynn
baart hem zorgen. Verder is er een groep
kolonisten die zich wil vestigen op een planeet in de Taurus Reach onder leiding van
zijn ex-vrouw Jeanne Vinueza, maar die niet
onder de vlag van de Federatie wil leven. Hij
probeert haar over te halen dat wel te doen
maar mag daarbij bepaalde feiten niet prijsgeven, omdat die in opdracht van Starfleet
geheim moeten blijven, met alle gevolgen
van dien. De USS Sagittarius wordt naar de
planeet jinoteur IV gestuurd om verder de
geheimen die daar te vinden zijn te onderzoeken. Ze krijgen daar echter te maken met
allerlei partijen die ook interesse hebben in
die geheimen. Tussen de verschillende partijen volgen diverse confrontaties. De Sagittarius strandt op de planeet en wordt daar
aangevallen door de Shedai. Maar langzamerhand komt de bemanning erachter dat

Hoofdpersoon in dit
boek is jean-Luc Picard,
in een verhaal dat loopt
vanaf het verlies van de
USS Stargazer tot aan
de aanvaarding van
het commando over
de USS Enterprise-D.
Tijdens
een onderzoeksmissie met de
Stargazer wordt deze
aangevallen door een
schip van een onbekend ras. Picard weet de
aanval af te slaan en de aanvaller te vernietigen. Dit gaat echter ook ten koste van de
Stargazer. Wat volgt is een onaangenaam
bezoek aan de krijgsraad, waarin Picard een
streek wordt geleverd door iemand die hij
volledig vertrouwde. Picard neemt hierna
afscheid van Starfleet aangezien hij daar
voor zichzelf geen toekomst meer ziet. Hij
gaat zich bezighouden met één van zijn
hobby's, archeologie, en wordt daarbij op
een spoor gezet door een EI-Aurian die hem
aanwijzingen geeft voor het ontdekken
van iets unieks, maar tegelijkertijd iets heel
gevaarlijks. Hij vindt een persoon die zich in
een soort ingevroren staat bevindt, sinds de
tijd dat op Aarde de dinosauriërs nog niet
leefden. Maar deze persoon ontwikkelt zich
zo snel en heeft zulke grote plannen dat ze
een gevaar gaat vormen voor niet alleen

de Federatie maar voor het hele universum.
Samen met de EI-Aurian, een vrouwelijke
Betazoid, en een android die de mensheid
probeert te begrijpen, moet Picard ervoor
zorgen dat deze persoon haar plannen niet
kan uitvoeren.
Dit boek is het eerste in een reeks dat wordt
uitgegeven ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan van The Next Generation.
Aangezien het onderschrift van de titel luidt
'A tale ofThe Lost Era', zou je dit boek gerust
het zevende deel van de eerder verschenen
reeks met dezelfde titel kunnen noemen.
Het verhaal is zeer goed geschreven en
heel boeiend om te lezen. je kan je duidelijk
verplaatsen in de persoon jean-Luc Picard:
de twijfels die hij heeft over zijn carrière in
Starfleet en de gevoelens die hij heeft voor
een aantal personen die geschonden worden. Leuk is ook de kennismaking met een
aantal toekomstige bemanningsleden van
de Enterprise-D en de redenen waarom
Picard ze heeft gerekruteerd. Een uitstekend
begin van deze eerste in een reeks nog uit
te geven boeken .

Titel: ....Star Trek - Corps of Engineers:
....................................
Grand Designs
Auteur:
Diversen
ISBN:
1-4165-4489-5

bus onder de naam
Corps of Engineers die
de avonturen beschrijft
van de bemanning
van de USS DaVinci,
een sterren schip van
het Starfleet Corps
of Engineers, dat alle
technische
p
men in het universum
probeert op te lossen.
De verhalen van deze
serie zijn bijna altijd van hoog niveau. De
verhalen in deze omnibus zijn daarop geen
uitzondering. Zo is daar het verhaal getiteld Failsafe van David Mack, waarin commander Gomez een expeditie leidt die een
neergestorte satelliet onschadelijk moet
maken, maar daarbij midden in een burgeroorlog terechtkomt waarin er diverse partijen zijn die ook geïnteresseerd zijn in de
satelliet. Verder schrijft Paul Kupperburg de
titel Sargasso Sector waarin de DaVinci een
route door een kerkhof van ruimteschepen
moet vrijmaken maar daarbij zelf diep in de
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problemen komt door een schip dat niet
mee wil werken. Ook in de overige vier verhalen komen de meest lastige problemen
voor. Er worden echter niet alleen technische problemen opgelost. Ook problemen van persoonlijke aard moeten worden
opgelost. Commander Tev moet afrekenen
met een zwarte bladzijde uit zijn verleden,
doctor lense heeft moeilijkheden die ze
moet overwinnen door gebeurtenissen uit
een recenter verleden en captain Gold krijgt
te maken met een situatie waarin zijn leiderschap ter discussie wordt gesteld.
Ondanks dat deze verhalen af en toe nogal
veel technobabble bevatten, zijn ze voor de
gemiddelde Star Treklezer toch uitstekend
te lezen. Verder hebben alle verhalen alles
wat een goed verhaal in zich moet hebben.
Een duidelijke aanbeveling voor dit boek is
zeker op zijn plaats.

Titel:
Star Trek - Mirror Universe:
................................ Obsidian Alliances
Auteur:
Diversen
ISBN:
1-4165-2471-1

;'~~3i~:utt1

Na het vorige deel,
Glass Empires, zijn
het in Obsidian Allian
ces de Star Trekgenres
Voyager, New Frontier, "'~!!io.."':J
en Deep Space Nine,
die aan de beurt zijn.

er één van
komsten: Chakotay
captain van een
raans rebellenschip dat opdrachten uitvoert
van rebellenleider Miles O'Brie, B'Elanna, de
voormalige Intendant van Cestus 111, uit de
gratie bij de leiding van de Alliance, is gedegradeerd tot hoofd van een wetenschappelijk onderzoekslaboratorium. Zij is van
half-Klingon / half-Terraanse origine. Iets
waar ze haar moeder nog altijd voor verafschuwt. Beiden zijn geïnteresseerd in een
ruimteschip dat 70.000 lichtjaren door de
ruimte is weggeschoten door iemand die
zich de Caretaker noemt. Aan boord van
dat schip zijn twee personen: een Talaxian
en een Ocampa met telepathische gaven.
Dat laatste is uniek aangezien alle bekende
rassen met telepathische gaven in dit universum zijn uitgeroeid. En beiden hebben of
krijgen te maken met een overloper die voor
de ander werkt.
M'k'nzy van Calhoun is een Xenexian die
door de Danteri wordt gebruikt om het
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Xenexian verzet tegen de Danteri-overheersing te onderdrukken. Hij wordt door de
bondgenoten van de Danteri, de Romulans,
naar de planeet Remus gebracht om daar
dwangarbeid te verrichten. Daar krijgt hij te
maken met de Romulan Soleta, die hem de
waarde van vrijheid leert kennen.
Dat leiding geven aan een rebellie niet altijd
gemakkelijk is, ondervindt Miles 0 Brien
op Terok Nor. Er wordt aan zijn stoelpoten
gezaagd door Bashir en de rijke Ferengi lek.
Beiden vinden O'Brien te behoudend en te
bang om te veel risico's te nemen. Zij willen
een groot aantal schepen bouwen volgens
het model van de Defiant om daarmee de
Alliance een aantal beslissende slagen toe te
brengen. Bij diezelfde Alliance probeert een
voormalige dictator en hoofd van Terok Nor
haar positie binnen de Alliance terug te winnen. Er gloort hoop als zij een plan ontdekt
dat een behoorlijke schade voor de Alliance
kan betekenen.
Als Glass Empires al een aanrader was, dan
is Obsidian Alliances dat nog meer. Het Voyagerverhaal heeft een groot aantal bekende
elementen in zich. Maar juist de draai naar
dit Universum maakt het verhaal nog beter
en leuker, met een aantal verrassende
ontknopingen. Voor degenen die niet zo
bekend zijn met het New Frontiergenre kan
het verhaal niet altijd duidelijk overkomen.
Maar men heeft het verhaal zo geschreven
dat men de karakters in het verhaal toch
langzaamaan goed leert kennen. Het Deep
Space Nine gedeelte sluit voor een deel
naadloos aan op het laatste verschenen deel
van de reguliere reeks: Deep Space Nine:
Warpath. Het zit net als in alle andere verhalen vol intriges, spanning, verraad en loyaliteit. Gezien de verhaallijnen en de kwaliteit
van de verhalen mogen er meerdere boeken van dit Star Trekgenre verschijnen.
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dingen, zoals de vernietiging van de GaIactica. Komen die dromen nog van de medicatie of is er een andere oorzaak? Ondertussen
heeft ze nog andere problemen. Een minderheidsgroep van de voormalige kolonie
Sagittaron, die niet het geloof aanhangt van
de meeste mensen inde vloot, eist dat ze
erkend worden als de veertiende stam der
mensheid. Verder voorspelt deze groep dat
volgens hun heilige boek, de Edda, het einde
der mensheid nabij is. En deze groep dreigt
met alle middelen om ervoor te zorgen dat
deze voorspellingen uitkomen. Tevens krijgt
de Cylon Sharon Valerii het aanbod van een
advocaat die haar wil helpen met de vrijlating uit haar gevangenschap.

Peter David is bij Star Trek fans vooral bekend
door zijn New Frontierreeks, die goed gelezen en gewaardeerd wordt. Dezelfde hoge
kwaliteit van schrijven zet hij ook door in dit
boek. De sfeer van het verhaal komt uitstekend overeen met die van de televisieserie.
Er is veel actie, spanning, goede dialogen
en een goed gestructureerde verhaallijn.
Toch heeft dit verhaal één groot minpunt:
..................... Battlestar Galactica:
veel dingen die in dit verhaal gebeuren,
......................... Sagittarius is
gebeuren ook in seizoen twee van Battlestar
Auteur:
P.eter
Galactica, met die restrictie dat ze op een
aantal details met elkaar verschillen. Buiten
dit minpunt is het voor de rest een prima
boek. Als je echter seizoen twee van BatHet verhaal speelt zich af in de tweede helft
tiestar Galactica al gezien hebt, kun je een
van het tweede seizoen van Battlestar Galac- déjà vu gevoel krijgen bij het lezen van dit
tica. Hoofdpersoon is president laura Ros- boek.
lin, genezen van haar terminale borstkanker
door een transfusie uit het ongeboren kind
van de Cylon Sharon Valerii. Voorheen had
Roslin dromen en visioenen die veroorzaakt
werden door de pijnstillende medicatie die
ze gebruikte. Die dromen komen nu terug
zonder dat ze de medicatie gebruikt. De
dromen voospellen de meest afschuwelijke

*
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Koken met Neelix
Ik ben nogal een liefhebber van de plaatselijke, authentieke
keuken als ik ergens ben. In Frankrijk ga ik zo vaak mogelijk
voor de plaatselijke specialiteiten en dat zijn er daar nogal wat
dus dat is altijd moeilijk kiezen. In Denemarken ging dat een
stuk makkelijker, want veel minder keus ;-). In Nederland is er
ook een overvloed aan streekgerechten. Genoeg mogelijkheden, zoals echte vlaai of nonnevotten. Komend weekend ga ik
een echt Limburgse specialiteit proberen: zoer vlees, oftewel
zuur stoofvlees. een beetje te vergelijken met Vlaamse stoverij (ook heerlijk, want langzaam gestoofd in trappistenbier) of
hachee, maar dan toch net iets anders.
Dit is het recept (overigens gejat van allerlei recepten die ik
heb gevonden):

Zoer vlees (4 tot 6 personen):
1 kg magere riblappen (of ander stoofvlees) - 1/4 liter azijn
( liefst bruine natuurazijn.) - zout en versgemalen peper - 2
laurierblaadjes - 4 kruidnagelen - 8 jeneverbessen - 1 theel
gedroogde tijm - 100 gr (braad)boter - 4 uien - 1 flinke
eetl bruine basterdsuiker - 2 eetl appelstroop - 3 plakken
ontbijtkoek.
Dit zijn zo ongeveer de basisingrediënten. Jeneverbessen en
tijm zijn optioneel, ik heb genoeg recepten zonder gezien. De
hoeveelheid suiker hangt van je eigen smaak af; het zou een
goede mengeling van zuur en zoet moeten zijn. Erwordt soms
nog een eetlepel bessen- of bramenjam op het laatst toegevoegd, maar dat heb ik nog nooit geprobeerd. Koken is niet
alleen keurig afwegen en het recept volgen, maar ook experimenteren. Dus schroom niet om eens een tikkeltje meer of
minder van een ingrediënt te gebruiken.
Snijd het vlees in flinke blokken en doe ze in een grote glazen of roestvrijstalen kom (azijn reageert met aluminium). Doe
de azijn, wat zout en peper, de laurierblaadjes, de kruidnageltjes, de jeneverbessen en de tijm bij het vlees en schep goed
om. Laat het afgedekte vlees minstens 8 uur of een hele nacht
op een koele plaats rusten.
Laat het gemarineerde vlees in een zeef of vergiet uitlekken
en vang het vocht op. Meet 2 dl van het marinadevocht af.
Dep de blokken vlees op keukenpapier droog.
Verhit 25 gram van de boter in een grote braadpan en laat
de grof gesnipperde uien al omscheppend glazig fruiten.
Schep ze uit de pan. Verhit nogmaals 25 gram boter in de pan
en bak het vlees in drie porties omscheppend op hoog vuur
rondom bruin. Doe bij elke nieuwe portie weer wat boter in
de pan. Schep al het vlees in de pan en doe er de gefruite ui,
de suiker, de appelstroop, de grof verkruimelde ontbijtkoek en
de marinade bij. Schep goed om en laat op laag vuur met een
deksel op de pan 2 tot 3 uur stoven, of zet in een oven op 150
graden en laat daar 3 uur stoven. Proef of er nog zout en/of
peper bij moet.
Het vlees moet op het punt staan om helemaal uit elkaar te
vallen, zo zacht moet het zijn.
En wat eet je hier dan bij? Echte verse frieten! Tenminste dat
doen ze daar en dat smaakt geweldig. Een lekkere kwak mayonaise erbij en snel opeten. Je kunt hier trouwens best grote
hoeveelheden van maken want het laat zich perfect invriezen.
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Na lang zeuren en gesprekken via subspace comuniqué, is het
mij toch gelukt.
Tom heeft gecapituleerd en is overstag gegaan toen hij zag dat
het voor The Flying Dutch lezers was. Met gepast te trots mag
ik zeggen dat ik eindelijk lieutenant Tom Paris' beruchte recept
voor Chili con Carne mag vrijgeven aan jullie.
Lieutenant Paris' famous "hootintootin" Texas rodeo style"
Chili

de ultieme Chili con Carne
500 gr runderlappen, in reepjes - 100 gr chorizo, in blokjes 800 gr kidneybonen, uitgelekt - 2 teentjes knoflook, in dunne
plakjes - 2 uien, gesnipperd - 200 gr zongedroogde tomaten, gepureerd met wat olie - 1 blik gepelde tomaten - 1j2 pak
gezeefde tomaten - 1 rode peper, in reepjes, zonder zaadjes 1 theel chilipoeder - 2 theel paprikapoeder - 1 theel gemalen
komijn - 1j2 staafje kaneel (of 1 theel kaneelpoeder) - 2 thee I
cacaopoeder - 1j2 kopje sterke koffie - 50 gr gedroogde abrikozen, in reepjes - flinke hand grof gesneden koriander
Bak de blokjes chorizo even uit in wat olijfolie en verwijder
ze uit de pan. Bak de reepjes rundvlees in het overgebleven vet
tot ze bruin zijn en doe dan de uien, knoflook en rode peper
erbij. Laat dit even bakken en doe dan de zelfgemaakte tomatenpuree, het blik gepelde tomaten en het halve pak gezeefde
tomaten erbij. Zet het vuur zacht, doe chili, paprika, komijn,
kaneel, cacao, de chorizo en wat zout erbij en laat dit alles vervolgens zeker anderhalf uur rustig sudderen.
Af en toe kijken of er niet wat water bij moet, het mag niet
droog koken. Na anderhalf uur mogen de bonen erbij, samen
met de koffie en de gedroogde abrikozen.
Na een half uurtje pruttelen is de chili klaar. Beter is het echter nog om hem een tijdje (liefst een dag) te laten staan, dan
smaakt hij nog dieper en voller.
Op smaak brengen met peper, zout en tabasco, daarna serveren met koriander en een klodder zure room en eventueel
stokbrood, taco's, tortilla's of rijst.
Cacao en koffie lijken vreemde ingrediënten, maar zorgen
voor de authentiek Mexicaanse smaak. De hoeveelheid rode
pepers en chilipoeder is "entirely up to you", ligt er maar net
aan hoe sterk je maag is. Je kan trouwens ook gedroogde kidneybonen gebruiken, die moet je eerst twaalf uur weken in
koud water en dan in 1 Y2 uur gaar koken voordat je ze toevoegt. Meer werk, maar de smaak is dan nóg beter.
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Wat is nu eigenlijk een ras?

Door: Peter van Mierlo

Raciale vraagstukken
Star Trek universum.

in het

Het Star Trek-universum kent vele soorten en volken. De meeste
hiervan zijn mensachtig, met kleine of grote uiterlijke verschillen, die
zich vaak voordoen als ribbels op de neus én/of op het voorhoofd.
In Darmok zegt Data dat hij in zijn tijd bij Starfleet 1754 andere
rassen heeft ontmoet. Dit houdt natuurlijk in dat er nog veel meer
rassen zijn, want Data heeft natuurlijk niet elk ras dat er in het universum rondvliegt, loopt of zwemt ontmoet. Op het forum van
de TFD zijn we tot een kleine 531 verschillende rassen / soorten
gekomen.
In de Star Trek: The Next Generation-aflevering 'The Chase'
wordt verklaard waarom de meeste soorten een humanoïde vorm
hebben: miljarden jaren geleden onderzochten leden van een oeroud volk al de Melkweg, waar ze ontdekten dat ze alleen waren.
Ze besloten DNA-fragmenten te 'zaaien' op tientallen planeten die
misschien ooit leven zouden voortbrengen, waardoor zij in toekomstige volken zouden voortleven. Inderdaad bloeiden verschillende
beschavingen op, waarvan de belangrijkste vermeld staan in mijn
rasbeschrijvingen .
Maar eerst wil ik eens filosoferen over wat een ras of soort nu
precies is en wanneer het voor ons interessant is. Een orchidee is
ook een soort maar niet interessant voor ons trekkies. als karakter
in de serie.

En hoe zit dat dan met de Borg? Is dat een apart ras of is dat een
verzamelnaam voor cybernetische levensvormen? Persoonlijk denk
ik één ras, omdat het ooit met één ras begonnen moet zijn.
De benaming van een ras is weer een heel ander verhaal want
hoe heet ons ras? Humanoïde? Mens? Aardling?
En dan heb ik het nog niet over de subrassen. Bijvoorbeeld de
Kazon: dat is maar één ras, wel heb je 18 verschillende stammen.
Niet iedere stam is een op zichzelf staand ras. En hoe zit het dan bij
ons mensen? Wij kennen de onderras-soorten: Aziatisch ras, Kaukasisch ras, Negroïde ras enzovoort en ook van die rassen zijn er dan
weer onderverdelingen in stammen te maken.
Nog even over Data en zijn 'broers': daar is een hele rechtszaak
over geweest en hij is als levensvorm en dus ook als ras erkend
door de Federatie. Ik denk dat daar het punt gemaakt werd dat
een ras kan alleen maar zo genoemd worden als het een levend
iets betreft.
In het Star Trek universum onderscheiden we ook 4 levensvormen,
te weten:
1. Stoffelijke levensvormen
2.
Niet-stoffelijke levensvormen
3. Transdimensionale levensvormen
4.
Kunstmatige levensvormen.

1.

De vraag is dus: wat is een [Star Trek] ras?
De 'Dikke van Dale' omschrijft een ras als volgt:
"Groep van mensen of van een soort dieren of planten die gekenmerkt wordt door bepaalde vaste erfelijke eigenschappen. "
Dus een ras bestaat altijd uit meerdere individuen (of heeft uit
meerdere individuen bestaan maar is nu bijna uitgestorven). De
laatste Dodo behoorde nog steeds tot het ras van de Dodo en niet
omdat het de laatste was ineens tot een paarderas (Iet wel: hier zonder tussen-n want het was er nog maar eentje *knipoog*).
En dan heb je nog het begrip 'soort'. Een soort is een verzameling van rassen met hetzelfde genoom en dus wellicht onderling compatibel. Je zou dus kunnen zeggen dat het oeroude ras
uit 'The Chase' (TNG), de soort 'humanoïde' verspreidde over het
universum. Omdat ze echter het DNA over verschillende planeten
en sterrenstelsels uitspreidden kregen de daardoor ontstane rassen
verschillende uiterlijke kenmerken. De soort blijft echter humanoïde,
de verscheidenheid vinden we terug in de verschillende rassen.
Ook zijn er zelfstandige rassen en samengestelde rassen in ons
Trek universum.
Zelfstandige rassen kunnen alle levensvormen betreffen die maar
uit één soort bestaat. De samengestelde rassen daarentegen zijn
rassen als de Borg, zij worden geïntegreerd uit verschillende levensvormen en of rassen door middel van assimilatie of samensmelting.
Dan zijn er nog de genetisch gemanipuleerde figuren in Star Trek.
De zogenaamde 'augments'. Deze waren er in verschillende samenlevingen en diverse rassen hebben hiermee geëxperimenteerd maar
allen kwamen tot de conclusie dat deze experimenten mislukt
waren en daarom verboden moesten worden.
Dit roept natuurlijk vele raciale vragen op:
Is Data bijvoorbeeld een ras op zich of een machine? Is V'ger uit
de eerste speelfilm 'The motion picture' een ras, omdat zij is samengesmolten uit een sonde en een robotplaneet? Persoonlijk denk ik
dat het hier niet om een ras gaat.
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Stoffelijke levensvormen.
Zij hebben een lichaam dat fysiek tastbaar is. Meestal zijn
ze op koolstof of silicium gebaseerd met cellulaire structuur.
De meesten van deze soort verkrijgen energie door consumptie van energierijk voedsel. Hun levensduur is beperkt
door groei en ouderdom. Intelligente, lichamelijke, levensvormen verlengen vaak hun levensduur met technologie.

2.

Niet-stoffelijke levensvormen.
Deze zijn gemaakt van gassen of energie. De meeste nietstoffelijke levensvormen verkrijgen energie door de energie
om zich heen af te tappen. Niet-stoffelijke levensvormen
kunnen geen lichamelijke vorm aannemen en zijn dus niet
in staat hun levensduur te verlengen met technologie. Sommige niet-stoffelijke levensvormen hebben zich zo ontwikkeld dat ze geen voedsel meer nodig hebben. Verder
hebben ze een aanzienlijke controle over ruimte en tijd.

3.

Transdimensionale

levensvormen.

Dit zijn de rassen die ontstaan zijn buiten het normale ruimte-tijd-continuüm. Ze kunnen verschillende
vormen aannemen die op die van ons universum lijken of juist het tegenovergestelde daarvan. Dit hangt
af van hun herkomst. Veel transdimensionale rassen
kunnen zonder hulp niet leven in ons universum.

4.

Kunstmatige levensvormen.
Deze zijn meestal gemaakt door een lichamelijk soort met
technologie. Kunstmatig leven kan bestaan door mechanische onderdelen die kunstmatige intelligentie creëren
(AI). Ook kan kunstmatig leven bestaan binnenin een computer of vorm worden gegeven door een hologram.

Als je bovenstaande zo eens leest is het niet zo heel erg simpel als
de definitie van 'ras' het laat lijken, want er zijn nogal wat aspecten die dan naar voren komen: filosofische, ethische en biologische
aspecten. ~
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Normale Naam:
Oer Borg?
Locatie:
Delta Kwadrant
Serie:
Enterprise
Aflevering:
Regeneration
De precieze oorsprong van het collectief is onbekend. Het ligt echter voor de
hand dat hun thuiswereld, het Unicomplex, ergens in Het Delta Kwadrant ligt.
Starfleet heeft bewijzen van het bestaan
van de Borg gevonden van tenminste
900 jaar geleden en mogelijk zelfs nog
eerder. Volgens sommigen waren de
Borg toen aanzienlijk minder oorlogszuchtig. Het is onwaarschijnlijk dat de
Borg spontaan zijn 'opgestaan'. Guinan
beweerde dat de samensmelting tussen het organische en het cybernetische
gedeelte geëvolueerd is gedurende duizenden eeuwen. Het gerucht gaaL dat
de eerste Borg dar geen tweede dar kon
vinden en er toen maar een creëerde.
Later wellicht meer over dit interessante
volkje

Normale Naam:
Vaadwaur
Locatie:
Delta Kwadrant
Serie:
Voyager
Aflevering:
Dragons teeth
Heel oud ras en zeer oorlogszuchtig.
Later meer hierover.

Normale Naam:
Niet gegeven
Locatie:
Delta Kwadrant
Serie:
Voyager
Aflevering:
Dark frontier
Ras met kenmerkende horizontale kammen in de nek. De Borg Queen stamt af
van dit ras en is in 2375 geassimileerd.
Normale Naam:
Niet gegeven
Locatie:
Delta Kwadrant
Serie:
Voyager
Aflevering:
Hope and Fear
Door de Borg geassimileerd in 2374;
slechts 20000 overlevenden. Assimilatie
volgde op de overwinning van de Borg /
Voyager alliantie op Species 8472. Zeer
intelligent ras: meesters in hel ontcijferen
van codes en talen. Men heeft hiervoor
slechts enkele regels nodig. Ook zeer ver
in kwantum slipstream technologie en
een vorm van replicatietechniek.

Species 149
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Normale Naam:
Niet gegeven
Locatie:
Delta Kwadrant
Serie:
Voyager
Aflevering:
Mortal coil
Het ras werd volledig geassimileerd door
de Borg, die hun medische technologie gebruikte om darren te genezen.
Hun geavanceerde medische technologie kan een persoon tot 72 uur na de
dood weer tot leven wekken. Seven of
Nine gebruikte deze techniek om Neelix'
leven te redden.

Normale Naam:
Ferengi
Locatie:
Alpha Kwadrant
Serie:
Voyager
Aflevering:
Infinete Regress
De lage aanduiding geeft aan dat er al
vroeg een contact was tussen de Borg
en de Ferengi. Van dil contact wordt
verder nergens iets gemeld. Een van de
voorzitters van The Flying Dutch was
een lid van dit ras. Hij had een menselijke gedaante aangenomen en noemde
zich Grand Nagus, wat impliceerde dat
hij de leider van de Ferengi Alliantie
is. Over de Ferengi vertel ik later meer.
Maar voor het juiste aantal gold pressed
latinum slips stuur ik je alvast een persoonlijk mailtje met info ...

Species 262
e,"t.~~j$;'.~~ ~ ...~
Normale Naam:
Niet gegeven
Locatie:
Delta Kwadrant
Serie:
Voyager
Aflevering:
The
derective
Een primitief ras dat gemakkelijk werd
geassimileerd. De Borg kwamen door
dit ras en 13 anderen, waaronder Species 263, achter het bestaan van hel
Omega deeltje!

Species 263
e,,,·~~It$;~~ !"-I~~

Normale Naam:
Talaxian
Locatie:
Delta Kwadrant
Serie:
Voyager
Aflevering:
Mortal Coil
Over dit ras is voldoende te vermelden,
maar ook dit doe ik pas later.

Normale Naam:
Niet gegeven
Locatie:
Delta Kwadrant
Serie:
Voyager
Aflevering:
The
.................................. Omega derective
Een primitief ras dat gemakkelijk werd
geassimileerd. De Borg kwamen door
dit ras en 13 anderen, waaronder Species 262, achter het bestaan van het
Omega deeltjel

Species 312
Species 259
e,""~~lhl."~~ ~efp
Normale Naam:
Niet gegeven
Locatie:
Delta Kwadrant
Serie:
Voyager
Aflevering:
The Gift
Een soort die de Galactische cluster 3
bewoonde. Zij bezaten de regeneratie
technologie die de Borg nu gebruiken.
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Normale Naam:
Niet gegeven
Locatie:
Delta Kwadrant
Serie:
Voyager
Aflevering:
Natural Law
Dit ras had technologie die veel leek op
de barrière die Seven of Nine en Chakotay vonden op een planeet in het Delta
Kwadrant. En die de Ventu beschermde
tegen de Ledosians

Normale Naam:
Kazon
Locatie:
Delta Kwadrant
Serie:
Voyager
Aflevering:
Caretaker
Dit is het eerste vijandige ras dat de
bemanning van de Voyager tegenkwam
in het Delta Kwadrant. Een op stammen
gebaseerd volk waar ik later meer over
vertel.

Species 521
e,".~~"t:..~ - ~.,
Normale Naam:
Shivolians
Locatie:
Delta Kwadrant
Serie:
Voyager
Aflevering:
Survival instiet
Over dit ras is eigenlijk weinig bekend.
In deze aflevering zien Naomi en Seven
een vrouwelijk lid van dit ras. Er worden
lang vergeten herinneringen aan een
duistere tijd in Sevens verleden wakker
geschud.

Jake's visie op.
Het E-Book
7 jaar geleden liep ik rond met een mp3-speler en een elektronisch
boek. Het apparaat was zo groot als een paperback, had een prima
leesbaar scherm en de batterijen gingen een week mee. Ik las elke
dag de Wall Street [ournal, elke week BusinessWeek en vele fictie en
non-fictie boeken van bijvoorbeeld Steven Covey. Ik was ervan overtuigd dat beide apparaatjes een groot succes zouden worden.
Maar dat was buiten Apple gerekend; de Ipod kwam, zag en overwon. Rocketbook verdween roemloos in de prullenmand. Net als
die van mij trouwens.
In 2007 kochten in Nederland zo'n 1 miljoen mensen nog steeds
40 miljoen papieren boeken voor een kleine één miljard euro en
liepen hordes mensen 140 miljoen keer naar de bibliotheek. Het
elektronische boek? Nergens in de verkoopsstatistieken te vinden!
Veel zaken met technologie zijn sneller gemeengoed geworden dan
ik een aantal jaar geleden had gedacht. E-mail, breedband internet,
mp3-spelers, kopen van zaken zoals reizen op het internet zijn nu
massaal in gebruik. Om E-boeken een echt succes te laten worden
moeten er volgens mij mooie E-book readers komen en uiteraard
veel titels beschikbaar zijn.
E-books worden sporadisch gelezen op de computer. Met .pdf of
andere gelijkaardige programma's kun je vele magazines zoals,
Emerce, BusinessWeek PC-Magazine en, jazeker, ook Playboy op je
PC lezen ( er staan blijkbaar heel interessante artikelen in).

• •
waarna je ze direct kunt kopen. Ook de Nederlandse uitgeverijen
gaan hieraan meewerken. Google is op dit ogenblik een kandidaat
om de complexe knoop tussen uitgeverijen, auteurs en de rechtenkwesties die hieruit voorvloeien te ontwarren.
Er wel veel veranderd qua tijdsbesteding. Internet is nu een uur
per dag gemiddeld en het lezen van boeken is daar zwaar onder
gedaald. Veel boeken worden nooit gelezen en cadeau gegeven
aan anderen die het ook in de boekenkast zetten. Van de duizenden
titels die jaarlijks geproduceerd worden zijn er slechts 20% succesvol genoeg om winst op te maken. Meer dan een miljoen mensen
hadden afgelopen jaar de aspiratie een boek te schrijven of hebben
dat al gedaan (maar hebben natuurlijk nooit kans om dit te gepubliceerd te krijgen).
Maar met al dat digitaal en HD geweld valt er toch nog iets te zeggen voor het gewone ouderwetse papieren boek. Ook al staat het,
soms wat beduimeld en met een ezelsoortje hier en daar, in de boekenkast een dun laagje stof te vergaren, toch is het af en toe fijn om
lekker onderuitgezakt in de bank met een lekker dik boek te gaan
zitten en je te laten meeslepen door de fantasie van de schrijver.

Het nog wel een paar jaar zal duren voordat E-books net zo gewoon
zijn als mp3-files. Het echte boek zal volgens mij altijd blijven
bestaan, daar kan geen E-company ook maar iets aan veranderen.
En dat is maar goed ook.
Jake Sisko <IJ.>

Ipod en I-tunes hebben support voor het gesproken boek en op
www.audable.com kun je veel titels vinden die met copyright protection beluisterd kunnen worden.
In 1997 investeerde Philips en later Intel in het bedrijf E-Ink, (wat
papier met elektronische inkt maakt). Dit jaar, 10 jaar later, kwamen
de eerste modellen op de markt. Een E-ink scherm ziet er uit als
papier, reflecteert het licht helder en gebruikt alleen maar elektriciteit om de pagina te veranderen.
Sony komt uit met een E-ink reader. Licht van gewicht, net zo groot
als een paperback, een briljant mooi leesbaar scherm en deze reader
kan 7500 pagina's, genoeg voor 12 boeken, op een batterij lezen.
Vele grote Amerikaanse uitgevers hebben toegezegd titels te gaan
maken. Prijskaartje; zo'n 300 euro, maar in combinatie met een
abonnement op boeken een stuk lager.
Philips heeft met Irex een zelfde gelijkaardig apparaatje, maar ook
een versie met een flexibel oprolbaar scherm gemaakt wat er erg
cool en science fiction achtig uitziet en de eerste exemplaren waren
verwacht in het begin van 2008.
Op het internet kun je al tienduizenden gratis titels downloaden,
bijvoorbeeld op http://www.gutenberg.org/
en http://www.freeebooks.net. Dit betreft boeken waarvan het copyright is verlopen
of waarvan de auteurs het gratis beschikbaar maakten. Adobe en
Microsoft hebben E-book standaarden gemaakt met copyright
bescherming, wat nodig is om de uitgevers het materiaal beschikbaar te laten maken. Op www.ebook.nl staan (naar eigen zeggen)
30.000 betaalde en onbetaalde boeken klaar. Maar de populaire
titels ontbreken!!

RNST
Financieel Advies
Hypotheken
Financieringen
Pensioenen
Verzekeringen

Doomwcg 8 - .Apeldoom • Tel. OSS 3SS 1972
Google schijnt bezig te zijn met een gigantisch bibliotheekproject
om miljoenen boeken in te scannen en doorzoekbaar te maken,
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Van de Voorzitter

Hallo allemaal,

Even een laatste stuiptrekking mijnerzijds.
Wat het 'van de voorzitter' stukje betreft
dan toch. Wat niet betekent dat jullie
niets meer van mij zullen horen, want nu
ik public relations heb overgenomen van
Frank Maurits zal ik mij veel meer kunnen
toeleggen op schrijven. Zowel voor ons
prachtig magazine als voor onze geweldige website. Zoals de meesten wel weten
is de voorzitterstaak sinds de ALV overgenomen door Harm Koopman. Maar aangezien Harm nog aan het genieten is van een
mooie vakantie in het verre Amerika, mag
ik voor nu nog een keertje wat op papier
zetten. Jammer genoeg kan ik bitter weinig vertellen. Behalve dat Nichelle Nichols
sinds lange tijd weer op de planken staat:
Als Lady Magdalena in een zedenkomedie over een luxebordeel. Of dat de laatste
berichten aantonen dat de nieuwe Star Trek
film in Nederland op 7 mei 2009 te zien zal
zijn en in de Verenigde Staten pas een dag
later!

kunnen houden: de volkssterrenwacht te
Nijmegen! En dit op 14 september 2008.
Dubbel en dwars de moeite waard om eens
een kijkje te gaan nemen natuurlijk. DUS ...
ALLEN DAARHEEN!!!

Uiteraard zal daar het één en ander te doen
zijn. Het programma van deze dag en wat
er nog meer te doen valt in de sterrenwacht
die dag kunnen jullie binnenkort lezen op
www.tfd.nl
De TFD was dit voorjaar prominent aanwezig met een grote opvallende stand tijdens
de Fatasy Fair in kasteel de Haar. Samen met
de jongens van Dark Armada waren we een
opvallende verschijning tussen al het fantasy- en riddergeweld. Onze vrienden van
Dark Armada hebben er trouwens weer een
spannende filmdag erop hebben zitten en
de productie van 'Nightfall' begint nu echt
op gang te komen. We zijn benieuwd.
Marc

Eenander leuk nieuwtje is dat onze conventiecoördinator Pim Blokker het voor elkaar
heeft gekregen dat we onze jaarlijkse fanclubdag op een wel heel bijzondere locatie

AGENDA
16 augustus

7 mei 2009

10e Kamper Stripspektakel
locatie: ......... Oudestraat + Van Heutszplein
...................................................... Kampen
info:
www.kamper-stripspektakel.nl

Star Trek XI In de bioscoop
locatie:
info:

Nederland
www.tfd.nl

14 september
TFD fanclubdag
locatie:
Volkssterrenwacht
.............................................. Nijmegen
info:
www.tfd.nl
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REPLICATOR ROOM

The flying Dutch magazines
te kooo

de volgendebladen zijnna te bestellenbij onze verzendservice.Het kan voorkomendat een blad bijde
verzendserviceis uitverkocht,maar nog wel via de
TFDstand te verkrijgenis. Alsu een bepaald nummer zoekt, is het dus raadzaam om tijdenseen activiteit van de vereniging even bij de stand langs te
lopen.
Bladen uit de jaargangen 7995 t/m 2003
jaargang 1995/1996
September 1995, December 1995, nr.Ol van 1996'
"Nog slechts enkele exemplaren
jaargang 1997 nr.'s 03, 04, 05 en 06
jaargang 1998 nr.'s 01, 02 en03
jaargang 1999 nr.'s 01, 02, 03, 04, 05 en 06
jaargang 2000 nr.'s 01, 02, 03, 04, 05 en 06
jaargang 2001 nr.'s 01,03,04,05 en06
jaargang 2002 nr.'s 02, 03, 05 en06
jaargang 2003 nr.'s Ol, 02, 03, 04 en 06
Blodelluit de jaargangen 2004 ell 2005 n,50
jaargang 2004 nr.'s 01, 02, 03, 04, 05 en 06
jaargang 2005 nr.'s 01,02, 03, 04 en05
Blodenuit het jaargalIg2006 0,95 per stuk.
jaargang 2006 nr.'s01, 02, 03, 04, 05 en 06
jaargang 2007
nr.Ol van 2007
nr.03 van 2007
nr.04 van 2007
nr.05 van 2007
nr.06 van 2007
jaargang 2008
nr.01 van 2008

€3/5
€4,so
€4,lO
€4,se
€4,lO
€4,50

Verzendkostent/m 3 stuks ~2,25
Verzendkosten4 t/m 10 stuks ~3,00

[ Ook adverteren? Email naar:\advertentie@tfd.nl ]

Uw lidmaatschapspas is geld waard!
Devolgendezakengevenkorting op de aangegevenwaren,wanneeru uw
FlyingDutch pasjelaatzien. Zorg er dusvoor dat u die altijd bij u hebt!

Hebjij ook spullen of materialen die je wilt ruilen, verkopen of ben je
ergensnaar op zoek? Dan is de Replicator Roomprecies wat je zoekt!
In deze rubriek kun je namelijk gratis * adverteren! Stuur eenemail naar
redactie@tfd.nl ovv Replicator Room of stuur een briefkaart naar The
Flying Dutch o. v.v. Replicator Room,Postbus 735, 3500 AC Utrecht
The Flying Dutch neemt geen verantwoording voor de inhoud van de
advertenties die geplaatst worden in deze Replicator Room. Advertenties die illegale kopiën aanbieden worden geweigerd.
• Commerciëleadvertenties kosten€0,75 per regel

American Book Centre, The
Spui 12,
1012 XA Amsterdam

Simtasia
Nieuwe Haven 116,
2801 EC Gouda

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

The Movie Store
HeerlenDautzenbergstraat 53,
6411 LA Heerlen

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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