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THE FLVING DUTCH

Deze nieuwsbrief is een
uitgave van dé Nederlandse
Star Trek vereniging

Redactioneel

Beste lezers,
Jullie houden nu het derde papieren exemplaar van dit jaar in handen. Een exemplaar dat weer met veel moeite is samengesteld,
maar mijns inziens met goed resultaat.
Er komen nog wat aliens langs, zoals de Borg deze gekwalificeerd
hebben, het verhaal over de belevenissen van onze 'schipbreukelingen' wordt vervolgd, Neelix deelt weer wat van zijn wijsheden en
recepten met ons allen en nog veel meer.
Nee, dit keer geen technobabble: deze slaat een keertje over, maar
dat komt de volgende keer weer helemaal goed. We willen immers
niet té snel aan het einde van het alfabet gekomen zijn ...
Maar zoals ik hierboven al noemde, genoeg andere dingen om
te lezen. Staat jouw interesse er niet bij en wil je graag over iets
anders lezen? We komen graag tegemoet aan wensen van onze
lezers, maar dan moeten we deze wel weten ... Dus: laat je (digitale)
stem horen via een van de bekende adressen.

Redactie:
JRXceGeur~1 F~nk Mauri~, lIon~
Reoeegen, ~es ~öulisse, Jacquetine
Spoelder, A'la~ Ctapman
Medewerkels aan dit nummer:
[ake Sisko, Aly, t-1ar Retera, Peter
van Mierlo, rarm Ko,«I?man, Paul
Ploeg
lr'
Vormgeving:
Adam Chapman,
Druk
Imago Printing, Amsterdam

Tot slot herinner ik jullie nog even aan de fanclubdag aanstaande
zondag in Nijmegen: komt allen!!!
Tot zondag,
[oyce Geurts
TM & e 2006 CBS Studios lnc, All
Rights Reserved. STARTREK and
related marks are trademarks of
CBS Studios Inc.
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NIEUWS
Door: [acqueline Spoelder

het homohuwelijk in de Amerikaanse staat
Californië. Wij wensen het paar veel geluk.

Acteurs:
Wllliam Shatner (Kirk - TOS) heeft in
een interview verteld dat hij graag zou willen dat sommige Star Trek technologie nu
al beschikbaar zou zijn. Liefst zou hij een

Wil Wheaton (Wesley Crusher - TNG)
heeft in een interview verteld dat hij tijdens
Star Trek conventies niet veel over Star Trek
praat. De gesprekken gaan meestal over
zijn boeken en zijn weblog. Een enkele keer
komen er fans naar hem toe om te vertellen
dat zij dank zij hem wetenschapper of dokter zijn geworden. Soms komen er vaders
met hun kinderen om te zien hoe Wil er als
volwassene uitziet. Hij denkt dat de nieuwe
film een succes gaat worden; hij heeft het
volste vertrouwen in J.J. Abrams.
Carel Struyken bekend van rollen in Star
Trek (Lwaxana Troi's bediende Homn), The
Adams Family (Lurch), Men in Black en Twin
Peaks speelt sinds lange tijd weer eens een
rol in een Nederlandse film. De film heet
Sinterklaas en het geheim van het grote
boek. De film wordt gedeeltelijk opgenomen op Curaçao. Carel Struyken vindt het
ontzettend leuk om te filmen op Curaçao,
hij werd geboren in Den Haag maar bracht
een groot deel van zijn jeugd op Curaçao
door. De film komt in het najaar uit.

Transporter willen hebben; dit zou veel verkeersproblemen oplossen. Hij vertelde in
het interview ook dat Star Trek niet zomaar
een tv serie was. Sommige mensen hebben
nadat ze naar de serie keken besloten om
hun leven helemaal om te gooien.
Nog een nieuwtje over William Shatner: hij
gaat een dieren programma presenteren
voor Animal Planet. Het programma heet
Extraordinary Animals en gaat over dieren
met ongewone kwaliteiten en talenten. De
serie is inmiddels al begonnen. Er staan 17
afleveringen gepland. Als de serie een succes wordt dan komen er misschien meer
afleveringen.
Nlchelle Nlchols (Uhura - TOS) had bijna
een rol bemachtigd in de nieuwe Star Trek
film. Na een ontmoeting met J.J. Abrams
waren ze beide enthousiast, helaas gooide
de schrijversstaking van vorig jaar roet in
het eten. Door deze staking kon er geen rol
voor Nichelle geschreven worden.
George Takel (Sulu - TOS) is in het huwelijk getreden met zijn 54-jarige vriend Brad.
Het duo is al 21 jaar samen. Voor zover
bekend is George Takei de eerste beroemdheid die profiteert van de openstelling van

Alexander Slddlg (Bashir - DS9) is op dit
moment in Cairo om een nieuwe film op
te nemen. De film heet Cairo Time en gaat
over een vrouw die in Egypte arriveert om
haar echtgenoot te ontmoeten. Deze echtgenoot is opgehouden in de Gazastrook
en stuurt zijn vriend, een gepensioneerde
politieagent gespeeld door Alexander Siddig, om haar op te halen van het vliegveld
en gezelschap te houden totdat hij is gearriveerd. De twee worden verliefd op elkaar.
Het is nog niet bekend wanneer de film in
première gaat.
Kate Mulgrew (Janeway - VOY) zal vanaf
september 2008 tot februari 2009 een rol
spelen in een theaterstuk op Broadway. Het
stuk genaamd Equus gaat over een normale jongen van 17 jaar gespeeld door
Danlel - Harry Potter - Radcliffe. Op
een avond steekt hij 6 paarden, waardoor
deze blind worden. Tijdens het theaterstuk
wordt geanalyseerd waarom hij tot deze
daad is gekomen. Kate Mulgrew speelt de
rol van magistraat Hester Saloman. Als je
het stuk wilt zien dan kun je tickets kopen
op www.equusonbroadway.com.ln
2007
stond Radcliffe al op het Engelse toneel met
dit stuk, waarbij er nogal wat controverse
ontstond, omdat hij in dit stuk naakt op het
podium verschijnt (en tja ... daar zijn geen
'zwarte balkjes')

Ethan Phlllips (Neelix - VOY) speelt op dit
moment een rol in het theaterstuk November. Hij speelt de rol van Larry Feldman,een
Turkse man die Amerika uitgezet dreigt te
worden. Ethan Phillips kwam op het idee
voor het theaterstuk toen hij tijdens Thanksgiving 1e klas vloog en er in het vliegtuig
een aantal Turken zaten die Amerika waren
uitgezet.
Jeffrey Combs (Shran - ENT, Weyoun en
vele anderen - DS9) heeft meegespeeld in
een film genaamd Dark House. Hij speelt de
rol van Walston Rey,een Impresario die een
horrorhuis heeft verbouwd tot een attractie. Wanneer een jonge vrouwen haar studenten in het huis komen optreden vindt
er een aantal bizarre moorden plaats. [effrey Combs vond het leuk om aan deze
film mee te werken. De film gaat in 2009
in première.
[ohn Cho die in de nieuwe film de rol van
de jonge mister Sulu speelt heeft in een
interview verteld dat hij denkt dat de nieuwe
film geschikt is als zomerfilm voor 2009. Hij
vertelde ook dat de film met respect voor
de oude cast en de fans is gemaakt. [ohn
Cho denkt ook dat de film een hoop nieuwe
fans zal trekken omdat er een aantal dingen
anders zijn aangepakt.

Paul McGllllon bekend van Stargate Atlantis was een tijd lang in de race voor de rol
van de jonge mister Scott. Helaas voor hem
werd uiteindelijk Simon pegg voor deze
rol gekozen, maar niet helemaal getreurd,
want hij gaat toch een rol spelen in de elfde
film. Paul McGillion vond het een grote eer
om in de Star Trek film te spelen en samen te
werken met J.J. Abrams. Hij vindt J.J. Abrams
een groot regisseur en kan niet wachten om
het eindresultaat van de film te zien.
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Einde van de Experience?

originele Star Trek als The Next Generation
tv-serie. Alexander Courage, de componist
van de oorspronkelijke Star Trek tune, overleed op 88 jarige leeftijd. Courage ontving
een Emmy award voor zijn tv-serie composities. Courage schreef voor Star Trek alleen
de titelmuziek en de muziek bij de afleveringen 'The Cage' en 'Where No Man Has
Gone Before'. De muziek was echter zo kenmerkend voor de serie dat in vrijwel alle Star
Trek producties de klanken van Courage
doorklinken.

Zoals we eerder al berichtten is de wereldberoemde Star Trek expositie 'Experience' bij
het Hilton in Las Vegas dit najaar ten einde.
Volgens uitspraken van CBSoverweegt men
wellicht nog een doorstart. Volgens CBS bij
monde van Leslie Ryan zoekt CBS naar
andere locaties in Las Vegas voor de expositie. Overigens leidde dit bij de fans tot vragen over wie van de partijen nou eigenlijk
het initiatief nam om de stekker uit het project te trekken, locatie het Hilton, exposant
Cedar Fairof filmmaatschappij CBS?Eerdere
berichtgevingen wezen juist in de richting
van CBS.We houden je op de hoogte.

Klingon opera:
De eerste Klingon opera in Nederland 'U',
het oergeluid van Klingon opera! Op 4, 5 &:
6 juli 2008 presenteerde het Theater Zeebelt te Den Haag 'U', een voorvertoning van
de allereerste authentieke Klingon opera op
aarde, gemaakt door Floris Schönfeld. In
de harten van de Klingon sluimert een machtige muzikale kracht. Het geluid van twee
synchroon kloppende Klingon harten heeft
eens de goden en het universum vernietigd, maar ook een nieuwe, eervolle wereld
geschapen'. Het is dit exotische geluid, het
oergeluid van een schepping, waar de opera
'U' op jaagt. De opera gaat over Kahless de
Onvergetelijke, de eerste keizer van het
Klingon rijk. Het Klingon Terran Research
Ensemble voert 'U' met Klingon instrumenten op authentieke Klingon wijze uit. De
muzikanten voeren een muzikale strijd om

de hoogste eer. Pln'a'jach, de Meester van
de Schreeuw beslist. De maker van de opera
Floris Schönfeld wil volgend jaar een tournee maken langs de theater festivals.

In Memoriam:
In de afgelopen dagen kregen we kort na
elkaar 2 droeve berichten dat Alexander Courage en Robert Justman zijn
overleden.
Courage is vooral bekend vanwege zijn
compositie van de oorspronkelijke Star
Trek tune. justman produceerde zowel de

MDUNTAIN TALK

Beste Star Trek liefhebber,

~
,
Vorige keer nog onzeker nieuws, dit keer definitief: er komt.nog dit
jaar een nieuwe Fan Collective!
IJ
J

\,

((~

Robert justman overleed op 81 jarige leeftijd aan de gevolgen van de ziekte van Parkinson. justman werd als assistent producer
door Gene Roddenberry al in het prille
begin ingehuurd voor de productie van de
pilot 'The Cage'. Samen met Rick Berman
produceerde justman later de Star Trek tvreeks The Next Generation. justman werd
door Berman geëerd met een naar hem
genoemde shuttle van de Enterprise in de
TNG serie. Deze shuttle was onder andere
te zien in de afleveringen 'Suspicions', 'Ship
in a Bottie' en in 'Gambit'.
Nog een droevig bericht: Lllyan Chauvln,
bekend als Vedek Yassim in DS9, is op 26
juni 2008 na een lange strijd overleden aan
borstkanker. In haar lange carrière speelde
ze in talloze films en tv-series.
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte!
®

Begin nov.emb~ ligt deze box in de winkel. Kun je niet wachten,
koop dan begin okttber de nieuwe Iron Man film op DVD om je
sci-f honger te stillen!

."
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Het thema van deze Fan Collective is "Alternat Reali ie9~n bevat
de spannendste afleveringen waarin de an~ere, vaak duistere, kant
van de bekende karakters centraal staan.

re:1..

De Fan Collective is samengesteld uit de pe~te afleveringen van ~e
verschillende Star Trek series, alle met he thema spie~elw~elçlen
en alternatieve werkelijkheden.

Cowma der Tucker: {in the Micror Universe] l've absorbed enough

Een boeiende DVD-box waarin je met veél plezier kan kijken naar
een compleet andere Star Trek werkelijkheid.

Disclaimerr De inhoud van de e c.oJ.Jmnis geheel voor de verantwoordelijkheid van
de schrijver ervan. De TFD an op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprokeliJk gehouden worden voor (le.tgeen hierin gezegd en/o! aangeboden wordt.

!f.!

~
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Het Eiland
Een verhaal van Joke Sisko

Deel V
De ochtendzon brak open over het eiland.
Het weergaloze lichtspektakel weerspiegelde op de bladeren, die
doorweekt waren van dauw, die zijn druppels verspreid had in het
oerwoud. De woudbewoners ontwaakten en slaakten hun kreten,
die weergalmden door het struikgewas. Vlinders vlogen in dikke
zwermen op naar de hemel. Hun gekleurde vleugels schitterden in
het ochtendlicht.
Een klein aapje gaapte, sprong recht uit de schoot van de vrouw
en kroop tegen haar gezicht aan. Zijn staartje streelde over haar
gelaat.
Door de aangename prikkeling streek ze even met de handpalm
over haar jeukende neus, om vervolgens haar ogen te openen. Ze
richtte zich geeuwend recht.
De volwassenen apen waren duidelijk al een tijdje wakker. Op de
verzamelplek lag al een nieuwe hoop voedsel. Het alfaman net je zag
dat de vrouw wakker was geworden. Van op een hoger gelegen rots
bekeek hij het dal, terwijl hij aan een wilde vrucht knabbelde.
Hij voelde zich onrustig. De afgelopen nacht had hij de mannelijke aapachtige geroken. Zijn geur was erg overheersend geweest,
waardoor de oude aap verbaasd was dat zijn vrouwtjes geen onraad
hadden geroken. Iedereen was waarschijnlijk te druk bezig geweest
met het bezichtigen van de vrouwelijke aapachtige. Het alfamannetje had het een vreemd, maar interessant schouwspel gevonden. De
vrouw liep naakt rond, bijna nergens haren te bespeuren. Ze had
haar kleurige vacht uitgetrokken om vervolgens in de warmwaterbron te baden. De oude aap droomde weg bij deze gedachte.
De vrouw stapte naar de hoop voedsel. Zorgvuldig koos ze de sappigste bessen uit het rijkelijke aanbod van vruchten. Ze smaakten
heerlijk.
De jonge aapjes speelden rond haar heen, om af en toe plagend
aan haar blonde haren te trekken. Ze lachte. Ze voelde zich echt
gelukkig. In haar wildste dromen had ze zelfs niet kunnen hopen
dat ze zich goed zou voelen bij een kolonie apen. Ze lachte weeral
en beet in een stuk mangoachtig fruit.
Na het stevige en voedzame ontbijt waste ze zich aan de bron. Ze
wreef de slaap uit haar ogen met het nog frisse water. Aandachtig
bekeek ze vervolgens haar spiegelbeeld.
Ze zag er mooi uit. Niet zo knap als wanneer ze zich had uitgedost
voor een feest, maar heel anders. Ze straalde. Het bad van de vorige
avond had haar enorm veel deugd gedaan en had haar natuurlijke schoonheid naar boven doen komen. Ze vroeg zich af waarom
ze vroeger eigenlijk make-up gebruikte. Ze zag er nu duizend keer
beter uit. Ze lachte.
Een aapje sprong plots op haar schouder en staarde naar de weerspiegelingen van het water. Hij grinnikte toen hij haar stralende
lach zag. Met een vinger streelde ze zacht over zijn hoofdje. Op dit
moment was het apendal een waar paradijs.
De oude aap was ondertussen afgedaald van de rots en had zich
vlakbij de hoop voedsel neergezet. Hij had gezien hoe goed de
vrouw opschoot met de kinderen. Hij was blij dat ze zo gelukkig
was. Hij draaide zich en reikte met zijn hand naar het voedsel om
wat bessen te grijpen toen hij de geur weer rook.

Daar stond hij. Het hoofd rechtop, de blauwe ogen ernstig voor
zich uitkijkend. Op zijn middel hingen nog de restanten van de
broek die hij had gedragen. Om zijn voeten droeg hij zelfgemaakte
schoenen, bestaande uit lianen en varenbladeren. Zijn armen en
benen waren besmeurd met opgedroogd bloed en modder. Een
geïmproviseerde pleister van mos kleefde op een lelijke brandwonde op zijn rechterschouder. In zijn linkervuist hield hij een speer
vast. Een lange rechte tak met bovenop een puntige steen. Op zijn
kin stond een stevige baard. Hij leek wel op een hedendaagse versie
van Robinson Crusoë. Als zijn oceaanblauwe ogen niet zoveel kracht
zouden uitstralen, zou je bij zijn aanblik verwacht hebben dat hij
onmiddellijk ineen zou storten. Zo gehavend zag zijn lichaam eruit.
Maar zijn geest was sterk.
Het was doodstil geworden op de open plek. De vrouw begreep
even niet goed wat er aan de hand was toen het aapje op haar
schouder plotseling zijn adem inhield. Ze draaide haar blik in de
richting van de oude aap. Daar zag ze hem staan. Zijn rug kaarsrecht en zijn ogen kijkend in haar richting. Haar mond viel bijna
open van verbazing. "Een mens", dacht ze, "er zitten nog mensen
op het eiland." Haar ogen schitterden en een gelukzalige lach verscheen op haar gezicht. De man stapte naar haar toe, zijn ogen nog
steeds krachtig voor zich uitstarend en zijn speer stevig in de hand
geklemd.
De oude aap keek verstomd toe, terwijl hij toch het gevoel had
dat hij iets moest doen. Maar aan de andere kant waren de twee
vreemde haarloze apen nu bij elkaar Hij liet zijn gedachten varen en
keek naar hen.
De man hield halt op slechts een meter afstand van de vrouw. Hij
keek diep in haar ogen. Op zijn gezicht was een verbaasde uitdrukking te lezen. Het leek wel alsof hij nu pas voor het eerst een ander
menselijk wezen aanschouwde. De vrouw beantwoorde zijn blik en
staarde terug in zijn diepe, blauwe ogen. Hij had iets weg van haar
droomprins, vond ze, buiten die volumineuze baard en zijn toegetakelde lichaam.
Voordat hij een woord over zijn lippen kon krijgen, veerde ze recht
en duwde hem zachtjes neer op de mossige oever van de warmwaterbron. Met haar vinger op zijn mond gebaarde ze hem dat hij
stil moest zijn. Hij wou protesteren, maar haar mooie ogen weerhielden hem.
Ze trok voorzichtig de geïmproviseerde pleister van zijn schouder.
De korst brak open en een stinkende bijna zwarte vloeistof droop uit
de wonde. De man beet op zijn tanden om een eventuele schreeuw
te onderdrukken. De vrouw keek hem in de ogen en langzaam
voelde hij de pijn wegtrekken. Ze bracht hem in rust.
Ze plukte wat zacht mos, doopte dit in het lauwe water en drukte
het verband zachtjes op de wonde. De man keek haar plotseling
recht in de ogen. "Bedankt", sprak hij langzaam en lachte zijn
melkwitte tanden bloot. Toen verloor hij het bewustzijn. De vrouw
bekeek hem zorgvuldig. "Hij heeft melkwitte tanden", dacht ze en
lachte.
Dagen gingen voorbij.
De man werd slechts enkele keren wakker uit zijn diepe slaap. Hij
schreeuwde dan telkens. Roepend en gillend over een afzichtelijk
wezen. Een beest dat hem achtervolgde.

De vrouw waakte bij zijn zijde. Geen enkele keer had ze een degelijk
gesprek met hem gehad, maar ze kalmeerde hem steeds als hij weer
één van die verschrikkelijke nachtmerries had.
Ze voelde een connectie tussen hen tweeën. Ze wist niet hoe het
kwam.
Op de één of andere manier werd ze stiekem verliefd op de geheimzinnige man. Kwam het door de omstandigheden ..? Het leven op
het eiland, de ellende? Ze wist het niet.
Ze had een soort van verpleegster - patiënt verhouding met hem.
Ze verzorgde hem, ze waste hem met water uit de bron en ze schoor
zijn baard voorzichtig met haar mes.
Dit alles in het midden van de apenvallei.
De bavianen zaten vaak rond hen heen, nieuwsgierig kijkend naar
het schouwspel. De jonge aapjes kwamen soms aan de haren van
de man trekken om te zien of hij nog leefde. Meestal gaf hij dan
een korte gil of begon hij te ijlen. De vrouw jaagde de kleine boosdoenertjes weg.
De oude aap vond de hele situatie maar ergerlijk. Ook vond hij
het vreemd dat de vrouw de haren bij de man verwijderde. Dat
begreep hij helemaal niet.
Hij zag er nu eindelijk uit als een medeaap, dacht het alfamannetje, totdat dat haarloze vrouwtje hem begon te bewerken met die
blinkende steen.
Hij schudde het hoofd, draaide zich om, keek vanaf zijn rots over
het oerwoud en liet zijn gedachten afdwalen.
Op een ochtend werd de vrouw wakker, haar hoofd onzacht neergelegd op een steen. Ze raakte in paniek. Ze had zich vlakbij de
man genesteld en haar hoofd laten rusten op zijn borst. Zo zou ze
tenminste direct wakker schieten mocht hij weer een nachtmerrie
beleven.
Maar nu was hij weg. Verdwenen. Enzij had niets gemerkt.
Ze stond recht. Slechts enkele apen waren al wakker.
Een sluier nevel dreef over de vallei.
Het was stil. De meeste sliepen dus nog. De vrouw staarde omhoog
naar de hoogste rots.
Daar zat de oude aap. De laatste tijd zat hij daar steeds vaker en
vaker. Alsof hij serieus over iets aan het nadenken was. Misschien
was dat wel zo, dacht ze.
Plots draaide het alfaman netje zich met een ruk om en keek haar
recht in de ogen. Even was ze van haar stuk gebracht door zijn
plotselinge beweging, maar zijn krachtige doch eigenzinnige ogen
brachten haar tot rust.
Even bleven ze allebei als versteend staan, proberend elkanders
gedachten te lezen.
De oude aap wist wat de vrouw zocht. Of beter gezegd, wie ze
zocht.
Met een lichte knik van zijn hoofd wees hij een richting aan.
De richting van de rivier.
Waar de kolkende massa van de enorme waterval zich bevond.
De vrouw bedankte de aap snel met een vriendelijk hoofdgebaar en
wandelde naar de rivier.
Ze rende door het oerwoud. Ze voelde een bijna overwelmende
angst. Ze wou hem niet kwijt raken.
Ze spurtte door het struikgewas, viel bijna over enkele boomstronken en sprong over de varens heen. Uiteindelijk bereikte ze de rand
van het oerwoud en keek neer op de immense stroom van water
die ontsproot uit de bergen en neerstortte op de scherpe rotsen om
vervolgens zijn weg te vervolgen in de brede rivier.

Waterdruppels vielen op haar gelaat. Ze had tranen in haar ogen.
Tranen van de snelheid die ze had opgebracht tijdens haar dolle
vlucht. Tranen van bezorgdheid.
Ze draaide zich bijna volledig rond haar as om het landschap tot
zich op te nemen. Ze zag de waterval. Ze zag de rivier in de richting
van de oceaan lopen. Ze zag enkele vogels vliegen boven het eeuwige bladerendak. Ze zag de nevel oplossen in de uitgestrektheid
van de jungle. Maar ze zag de man niet. Ze liet zich op haar knieën
zakken. Uitgeput, vermoeid, verdrietig. Tranen liepen uit haar ooghoeken en vloeiden over haar wangen. Waarom is hij weggegaan,
dacht ze.
Waarom?
Ze voelde zich plots terug eenzaam. Ze dacht aan de tijd dat ze op
dat godverlaten strand had doorgebracht. Zij alleen, omringd met
lijken. Doodse gezichten die aangetast waren door het zoute zeewater. Lichamen van haar collega's, haar vrienden. Niemand was er
nog voor haar. Ze was helemaal alleen. Verlaten.
Totdat hij verscheen. Daar in het midden van de vallei. Zijn trotse
blik op haar gericht. De oceaanblauwe ogen die door haar ziel sneden. De melkwitte tanden die haar lief hadden toegelachen. En nu
was hij weg. Ze huilde.
Haar hoofd in haar handen, haar haren wapperend in een koele
ochtend bries.
En toen streelde een ruwe hand zachtjes over haar kin. Ze keek op
en staarde recht in de oceaan. Helderder en dieper dan ooit. Vol
leven. Ze lachte. Hij lachte.
Hij hielp haar recht en rustig veegde hij haar tranen weg.
Hij hield zijn zelfgemaakte speer in zijn rechtervuist en om zijn middel hingen enkele dode vissen. "Net gevangen" zei hij fier. Zijn stralende lach verraadde dat hij volledig genezen was. Zijn wond was
zogoed als verdwenen, er was alleen nog maar een klein litteken
over. Dat maakte hem extra sexy, vond ze. Hij overhandigde haar
de vissen. "Ik zal ze straks klaarmaken voor ons," zei hij en knikte
vriendelijk.
De vrouw veegde een laatste traan uit haar ogen en opende haar
mond. Klaar om iets te zeggen, maar ze wist niet wat. Ze wou hem
bedanken. Ze kende hem niet persoonlijk. Ze wist niets over hem.
Maar dat maakte haar niet uit. Het eiland had haar veranderd. Het
had hen allebei veranderd. Het leven dat ze voor het ongeval hadden geleid vervaagde.
Ze liet de vissen neervallen en kuste hem.
Even was hij verbaasd toen hij haar lippen op de zijne proefden.
Hij sloeg zijn armen om haar heen. Zij zacht doch stevig tegen zijn
borst.
Lippen op elkaar, verwikkeld in een innige omhelzing.
Alle hartstocht die ze had gevoeld tijdens haar dromen kwam nu
naar boven. Ze lieten zich zakken op de frisse rivieroever, in het
zachte groene gras.
Waterdruppels van de waterval vielen neer op hun naakte lichaam.
Het verleden was verdwenen. Alles was verdwenen. Alleen zij
bestonden nu nog.
Ze leefden in een droom. En de liefde kroop doorheen het eiland.

Deel VI
Het leven voelde aan als een waar paradijs.
Ze hadden weliswaar geen luxe op het eiland, maar ze hadden
elkaar.
Ze hielden van elkaar.Vlakbij deapenvallei bouwde de man een stevige

Sinds de herintrede van de man had hij zich afgezonderd
van de groep en zich genesteld op zijn uitkijkrots. Er hing
een zwarte schaduw over zijn hart. Een angst die hij niet kon
beschrijven. Een verschrikking die hij had gevoeld sinds de
man was verschenen.
Er was iets op til. Hij wist niet wat, maar wat het ook mocht zijn,
het zou het einde betekenen van
het vrolijke leven in de vallei.
Hij staarde even over zijn schouder naar beneden, naar het houten
hutje waar het aapachtige koppel
hoogstwaarschijnlijk aan het vrijen
was.
Hij spuwde een dikke spuug slijm uit in
hun richting, als teken van zijn ergernis. HIJ mocht
vrouw graag, maar die haarloze ... Hij had haar ingepalmd
et zijn vreemde ogen en zijn glimmende tanden, dacht
oude aap.
Het alfamannetje draaide zijn hoofd weer en keek over
oe in duisternis gehulde jungle.
Wachtend op het onheil dat spoedig zou komen.
gel achen. Om haar vervolgens in zijn armen te
nemen, haar de zelfgemaakte woning binnen
te dragen en de hul feestelijk in te wijden.
De dagen die volgden
ging hij steeds vissen bij
de rivier, waar hij een
perfecte
visstek had
gevonden in een kleine
zijkreek en zij ging
op zoek naar voedsel,
kokosnoten en bessen,
samen met de vrouwelijke apen.
's Avonds kropen ze allen
bij elkaar rond het vuur
dat de man aanmaakte met
enkele vuurstenen die hij had
gevonden. Zij rustte in zijn
armen, terwijl de vlammen haar
gezicht oplichtte. De apen speelden vrolijk rond het vuur.
Nadat de laatste houtrestanten verdwenen waren in het vuur, kropen
ze samen in hun bescheiden huisje.
Ze vreeën en vielen in elkanders armen
in slaap.
Iedereen leek gelukkig. Iedereen buiten
de oude aap.

Het ochtendlicht brak door de houten spijlen van de hut
en prikkelde zijn oogleden. Hij opende de ogen, gaapte eens diep
en keek naar het slapende gezicht van de vrouw. Hij glimlachte,
want hij hield van haar. Zachtjes liet hij zijn vingers door haar haren
glijden, zonder haar wakker te maken. De man stond op, gaf haar
een kusje op de wang en nam zijn speer vast, die ergens in een
hoekje van de hut stond. Na een laatste aanblik op het prachtige
dat daar aan het slapen was, draaide hij zich om, ging naar buiten
en ging op jacht.
De meeste apen waren al wakker en druk bezig met het verzamelen
van voedsel. De man begroette hen allen vriendelijk met een handgebaar en liep verder door naar de rand van het woud. In één van
zijn ooghoeken zag hij de uitkijkrots. Hij zag de oude aap. Hij wou
zich omdraaien om te zwaaien, maar iets diep in zijn hart weerhield
hem ervan.
Hij liep de jungle in. Klaar voor de jacht.
Na enkele uren door het struikgewas te ploeteren en zijn beste padvindersneus boven te halen vond hij enkele sporen die hij nog nooit
eerder had opgemerkt.
De afgelopen dagen was hij regelmatig de jungle ingetrokken. Hij
had op wezels en eekhoorns gejaagd. Taai maar lekker vlees.
Hij kende hun sporen zo goed als van buiten, maar deze pootafdrukken waren nieuw voor hem. Veel te groot voor een wezel of
eekhoorn.
Begeleid door een vlucht vlinders zocht hij achter het wezen. De
sporen waren redelijk vers en op sommige varen bladeren rook hij
urine en vond hij restanten van uitwerpselen.
De middagzon stond al hoog aan de hemel toen hij een open vlakte
bereikte, aan de voet van de bergketen. Hij staarde even omhoog.
Hij zag de top van de hoogste berg.
Daar had hij bijna het leven gelaten. Dat was de ommekeer in zijn
leven geweest.
Nu was hij gelukkig, toen was hij een pure brok ellende.
Nu had hij haar. Hij lachte.

Hij dwaalde verder door de vlakte. De hoge grassprieten kietelden
zijn benen.
Ondertussen was hij de afdrukken zogoed als kwijt geraakt.
Maar hij wist dat het wezen dichtbij was. Hij was er zeker van. Hij
voelde het aan.
En plots, uit het niets, stond hij oog in oog met het beest.
Meerdere beesten zelfs. Enorm gespierde wilde everzwijnen.
Een hele kudde. Eén dier stond voor hem en bewoog vervaarlijk
heen en weer. Zijn slagtanden blinkend in de zon. Een mannetje.
Beschermheer van de kudde.
De man omklemde zijn speer stevig met beide handen en richtte de
scherpe punt op het machtige dier. Vervolgens cirkelde hij voorzichtig rond het everzwijn.
Speekseldroop uit de muil van het monster. Zijn houwers klaar voor
de aanval.
Het dier was woest. De man zijn spieren waren gespannen. Een
zenuw klopte nerveus in zijn hals. Zijn speer werd onderdeel van
zijn lichaam. Perfect recht, geen bibbering te merken.
Klaar voor het gevecht.
In een fractie van een seconde sprong de ever naar voren. De slagtanden zwaaiend naar de man. Hij liet zich vallen. Hij viel op de
grond en hief zijn speer.
De dolgedraaide beer dook half over hem. De man stootte met de
speer.
Het everzwijn gilde. Het wapen ging door het vel heen, brak het
borstbeen, perforeerde de ingewanden. Zoet bloed spoot uit de
dodelijke wond. De speer brak. Het zwijn viel.

Normaal had ze de vrouwelijke apen geholpen met het zoeken naar
eten. Maar ze had te lang geslapen.
De vorige avond waren ze nogal laat opgebleven maar uiteindelijk was ze in zijn armen in slaap gesukkeld. Ze liep naar de vrouwtjes om haar verontschuldigingen aan te bieden. Met een soort van
gebarentaal lukte dat. Vervolgens sorteerde ze de verschillende
vruchten in kleinere stapeltjes. Ze voelde zich gelukkig. Maar stiekem wenste ze toch dat haar man snel zou terugkomen. Zonder
hem voelde ze zich terug wat eenzaam.
Misschien was ze gewoon overbezorgd. Maar ze wist diep in haar
hart dat ze niet zonder hem kon. Hij had haar gered van de eenzaamheid. Zonder hem zou ze gestorven zijn, helemaal alleen op
het strand tussen de andere doden. Ze huiverde.
Na het sorteren van het voedsel, nam ze een uitgebreid bad in de
warmwaterbron.
Terwijl ze zich waste, werd ze zich bewust van de oude aap. Die zat
nog steeds op de uitkijkrots en keek nadenkend voor zich uit. Wat
zou er in hemelsnaam met hem aan de hand zijn, vroeg ze zich af.
De laatste tijd was hij zo afwezig. Helemaal alleen op die rots. Afgezonderd van de rest.
Ze had hem ook niet meer zien eten. Misschien at hij wanneer
iedereen sliep. Of misschien eet hij helemaal niet meer, dacht ze
geschrokken.
Ze besloot dat ze maar eens naar hem toe moest gaan. Zien wat er
nu juist aan de hand was.
Ze stapte uit het water. Uit het woud verscheen de man. Hij hield
halt en bekeek haar naakte lichaam. Hij lachte. Ze deed haar kleren
aan. Ze keek naar hem.
Zijn gezicht zat onder het bloed en vuil. Op zijn schouders droeg
hij een grote homp rood vlees. Zijn speer was weg. Zijn glimlach
niet. Haar jager.

De man stond recht, nog nahijgend van de adrenalinestoot. Het
overgebleven stuk hout nog vastgeklemd in zijn vuisten. Bloed op
zijn gezicht.
Zijn oeroude mannelijke instincten kwamen boven en hij uitte een
Hij legde de grote hoeveelheid vlees neer bij de hut. "Avondeten",
kreet van vreugde die weerklonk over de hele vlakte. In de verte
zei hij lachend.
weerkaatste ze tegen de bergflanken.
Genoeg vlees voor enkele dagen. Ze wou hem een knuffel geven,
Hij was Tarzan! Hij leefde bij de apen met [ane en hij zorgde voor
maar zijn vuile aanblik weerhield haar er van. Hij merkte dit, lachte
het voedsel.
luid, trok zijn short uit en dook in het warme water van de bron. Zij
Hij lachte uitbundig.
Het machtige wezen lag voor hem op de grond. Een stuk speer wachtte niet lang op dit teken en deed haar kleren weer uit. Voorzichtig liet ze zich vervolgens in het natuurlijke bad zakken. Hij sloeg
door zijn borst. Bloed stroomde uit de wond. De tong bengelde uit
zijn armen rond haar hals.
de grote muil. Zijn zielige ogen staarden de man smekend aan. Het
Zijn oceaanblauwe ogen betoverde haar.
dier ademde hevig en hard. Zijn eind was gekomen.
De man kwam dichterbij, klaar om een einde te maken aan het "Ik hou van je", zei hij.
"Ik hou ook van jou", zei zij.
nodeloos lijden.
Hij haalde zijn mes boven. Het mes dat hij had gekregen van haar. Ze kusten.
Hun lichamen vonden elkaar.
"Voor mijn jager", had ze gezegd en hem een kus gegeven. Hij
Ze hielden van elkaar.
lachte aan haar gedachte. Wat zou ze trots op hem zijn.
Met een snelle beweging sneed hij de hals van de gevelde ever
Temidden van de vallei.
open.
Bloed spoot over zijn armen en gezicht.
Vanaf de uitkijkrots keek de oude aap jaloers toe. ®
Hij was dé jager.
Erg laat op de middag werd de vrouw pas wakker.
Een vlinder had zich even neergezet op haar schattige wipneusje
en haar zo onbewust wakker gekieteld. Ze wreef de slaap uit haar
ogen. De hut was leeg. Hij was weg, en ook zijn speer was verdwenen. Gaan jagen dus, dacht ze. "Mijn held". Ze lachte. Starfleet en
haar veelbelovende carrière leken nu zo ver weg.
Ze kroop uit de hut en aanschouwde de vallei. Aan de warmwaterbron lag al een grote stapel voedsel. De vrouw voelde zich schuldig.

Cancelled

- Ahoyl

Door: Air
Het laatste seizoen verschenen de nieuwe Sci-Fi/Fantasy shows
als paddenstoelen uit de grond en ze worden er net zo hard weer
opnieuw ingemept. Nieuwe vorm van mollenmeppen daar in HolIywood? Vele fans van het genre zijn hier niet blij mee en er worden
dan ook petities bij de vleet opgericht. Helaas - in sommige gevallen - leven we niet meer in de tv-wereld van de jaren 60, waar dit
soort fanacties zelden en dus zeer speciaal waren en dus blijkbaar
ook meer betekenden voor de makers. Star Trek werd godzijdank
wel gered, maar deze huidige serieszullen helaas zeer waarschijnlijk
teloorgaan.
Van deze series wil ik er drie uitlichten, namelijk Blood Ties, Moonlight en New Amsterdam. Alledrie een soort van crimeseries, de
eerste 2 gebaseerd op een thema met vampieren, de laatste iets
afwijkend, met een onsterfelijk politieagent.

Blood Ties
Blood TIes, gemarket
als "crime with a bite"
is een echte detective,
oud politie agente
Vicki Nelson (Christina Cox), gestopt
met haar politiewerk
omdat ze langzaamaan blind wordt (ten
gevolge van een oogaandoening: Retinitis
Pigmentosa) en zich
niet aan een bureau wil laten binden, heeft zojuist haar eigen detectivebedrijf gestart wanneer ze toevallig getuige is van iemand die
aangevallen wordt door "iets bovennatuurlijks". Uiteraard wordt ze
niet als geloofwaardige getuige gezien door haar ex-collega's, waaronder ook toevallig ex-vriend Mike Celluci (Dylan Neal). Aangezien
het slachtoffer lijkt te zijn aangevallen door een vampier maakt de
plaatselijke vampier Henry Fitzroy (Kyle Schmid) zich zorgen over
zijn "territorium" en bemoeit zich met de zaak. Hij leert Vicki kennen en voelt zich uiteraard tot haar aangetrokken, om zodoende de
'noodzakelijke' love triangle met de ex waar ze nog niet overheen
is, te complementeren. Dit lijkt en is misschien een zeer afgezaagd
cliché, maar pakt uiteindelijk best aardig uit in de loop van de afleveringen, alhoewel er mijns inziens meer chemistry is met de ex,
dan met de vampier Henry, waar het eigenlijk een beetje om draait.
Cliënte in haar eerste zaak, de pittige Goth aanhanger Coreen Fennel (Gina Holden) wordt al snel aangenomen als assistente en is
daarmee een echte aanwinst voor de show, omdat zij zo'n beetje
de comic relief ervan is. Aangezien Vicki redelijk gereserveerd is, is
Coreen dan ook degene met wie ik het makkelijkst kon meeleven en
zodoende graag wilde weten hoe het verder ging.
In deze serie worden de 'bekende' regels voor vampieren enigszins aangepast, niet specifiek storend voor de kijker, behalve dan
de mijns inziens ridicule 'regel' dat 2 vampieren niet in een stad
kunnen wonen, vanwege hun territoriumdrift. En dat deze dus zelfs
ter sprake komt tussen geliefden, of de Sire-Childe relatie (vampier
die vampier maakt). Eind aan de eeuwige liefde, dag gevoel voor
romantiek!
Blood Ties kreeg 2 seizoenen de kans en kon dus zodoende een
mooi plot tussen de afleveringen opbouwen, naast de losse zaken
per aflevering. Goed los te volgen, maar beter om volledig te zien.
De kwaliteit van de afleveringen schommelde een beetje maar werd

beter naar het einde toe. Daar de show gecancelled werd na het
tweede seizoen, kregen ze helaas niet de kans om alle verhaallijnen aan elkaar te binden. jammer, ik had graag meer gezien, maar
gelukkig is het ook geen enorme cliffhanger imo.

Moonlight
De tweede serie die
draait om 'vampieren'
is Moonlight.
"Ta11
Dark and Immortal"
is de tagline. Ja, dat
heb je als je vampier
bent. En Mick St [ohn
(Alex O'Loughlin) is
daar niet altijd blij
mee; je kan helaas
niet eten en zonlicht
is niet goed voor je,
iedereen om je heen
wordt ouder en jij niet
en ja, daarnaast moet
je ook nog bloed consumeren; wat hij heel
niet-sexy doet
via
naaiden ... zucht. Het
is al duidelijk, echt
blij is hij er niet mee
en dat vertelt hij ook
in de show. Het verhaal wordt vanuit zijn perspectief verteld en ondanks wat ik net
beschreef is het niet allemaal zuchten en steunen. Hij is best humoristisch en het feit dat ze compleet andere regels hebben voor de
vampieren in hun wereld, maakt dat hij de oude geloofswijzen in
een grappig, vaak sarcastisch, daglicht kan zetten. Zo kunnen bijvoorbeeld deze vampieren wel naar buiten overdag, alleen niet
langdurig, worden ze niet vermoord door een "stake", maar alleen
maar verlamd en oh ja, ze slapen 's nachts in een vriezer. Daar gaat
dan weer je romantiek ... Ok, terug naar de show inhoud: Mick, die
er overduidelijk niet om gevraagd had om vampier te worden, hij
werd namelijk gecreëerd door zijn vrouw in hun huwelijksnacht,
heeft echte moralen en probeert als privé-detective de wereld een
beetje leefbaar te houden. Hij houdt een oogje op internet-verslaggeefster Beth Turner (gespeeld door Sophia Myles, de voortreffelijke Madame de Pompadour, alias "the girl in the fireplace" in Dr
Who), met wie hij - zoals heel snel zal blijken - een verleden heeft,
waarvan zij zich niet bewust is. En ook hier uiteraard, speelt een
zekere aantrekkingskracht; het magische tv-element dat niet mag
ontbreken. Zijn beste vriend losef Kostan (lason Dohring) ziet het
vampierenbestaan iets luchtiger in en is als echte levensgenieter de
perfecte tegenhanger van Mick. Ook deze show "lost" elke aflevering een zaak op, meestal vanuit het verslaggeefster perspectief
van Beth. De dialogen in deze show zijn vaak erg grappig en goed
geschreven, wat een mooi tegenwicht biedt voor het af en toe toch
wel erg vele gesteun van Mick (Angel, iemand? i-p) en de serie-arch
wordt opeens wel heel erg interessant gemaakt met Micks plots
opduikende ex-vrouw Coraline (Shannyn Sossamon), die opeens
weer menselijk is, of is het haar toch niet? Weer menselijk worden is
Micks grote wens, natuurlijk.
Deze show kreeg helaas maar nipt een seizoen en kon mijns inziens
niet eens tot volle bloei komen. Gelukkig was een deel van de seriearch wel al beantwoord maar helaas ook een deel niet en dat zal

.8

--------------==========--------==============----==------====--~-

TFD magazine

toch altijd wel een gemis blijven. Desalniettemin, had ik de show
niet willen missen.
Nou vraag je waarschijnlijk: "Je bent gewoon tegen het cancellen
van shows na een korte tijd?" Ja in principe wel, op dit moment
lijkt het alsof bijna geen enkel serie-idee tot volle bloei kan komen,
soms is dat gewoon niet mogelijk met maar een aantal afleveringen en denk maar eens aan het verleden wat we hadden moeten
missen als het altijd al zo was geweest. Een hele hoop goede kwaliteitsshows! Maar toch, een show die ik persoonlijk niet zal missen
is New Amsterdam.

New Amsterdam
Politie agent [ohn Amsterdam (Nikolaj Coster-Waldau), vroeger [ohn
York; waarschijnlijk samen met de titel bedoelt als grappige verwijzing naar New Vork is in het verleden vervloekt met onsterfelijkheid
door zigeuners (nee, ik zal Angel maar niet meer noemen ;-)) en zal
pas weer sterfelijk worden als hij zijn soulmate gevonden heeft. Yup,
daar is de romantiek weer ... In de eerste aflevering ontmoet hij zijn
nieuwe partner EvaMarquez (Zuleikha Robinson) en samen met haar
lost hij elke aflevering politiezaken op, terwijl hij denkt zijn soulmate
gevonden te hebben in dokter Sara Dillane (Alexie Gilmore). Elke
zaak refereert aan iets uit zijn verleden, waar we dan met flashbacks
het een en ander over leren. Deze flashbacks zijn vaak best interessant, maar het wordt heel springerig gedaan, waardoor driekwart
van de aflevering van de hak op de tak lijkt te springen. Uiteraard
wordt de samenhang uiteindelijk wel duidelijk. Helaas zijn de zaken
in de huidige tijd niet zo interessant, waardoor het moeilijk wordt
om mee te leven. En omdat je bijna elke aflevering wel een nieuwe

geliefde/vrouw/minnares van Amsterdam
ontmoet, want ja hij
moest ze toch allemaal uitproberen om
zijn soulmate te vinden, kun je ook niet
helemaal
meegaan
in de ontluikende
romance tussen hem
en de dokter. Jammer!
Het meest interessante in deze saga is
de relatie die hij heeft
met Omar (Stephen
Henderson),
maar
daar werd in de afleveringen die ik gezien
heb nog niet heel
diep op ingegaan;
het is meer een soort
nevenplotje.
Ik wil
hier wel duidelijk zeggen: 'de afleveringen die ik gezien heb', want ondanks dat er maar
1 seizoen van deze serie gemaakt is, heb ik het na ettelijke afleveringen opgegeven. Het moet wel op een bepaald niveau gaan boeien
natuurlijk. Gecancelled, Ahoy dus! ®

Schrijversstaking
Door: Joyce Geurts
Afgelopen film- en televisieseizoen werd sterk bepaald door een
staking onder de leden van de vakbond van schrijvers in de Verenigde Staten; de Writers Guild of America (WGA). Niet alleen 'onze'
nieuwste film heeft er vertraging door opgelopen, vele (nieuwe)
televisieseries hebben eraan te 'danken' dat hun geen langer leven
beschoren was.
Maar waar ging die staking dan over, wat hield het in? De staking,
die maar liefst honderd dagen duurde (van 5 nov 2007 tot 12 febr
2008), was gericht tegen de Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP); een organisatie van een kleine 400 Amerikaanse film- en tv-producers. De grootste bedrijven die hierbij
horen zijn bedrijven als CBS, Paramount, MGM, NBC Universal r
Fox, Disney, Warner Brothers en Sony Picures Entertainment.
Het belangrijkste issue betrof de zogeheten 'nieuwe media' en dan
is het internet natuurlijk een van de meest voor de hand liggende,
zo niet hét meest voor de hand liggende medium. Probleem was dat
voor downloads en streams de schrijvers geen cent zagen, terwijl
de studio's hier dik aan verdienden (door onder meer de reclameinkomsten). Aangezien schrijvers meestal een groot deel van het
jaar zonder werk zitten, zijn de zogeheten residuals een noodzakelijke aanvulling op hun inkomen; hypotheken en verzekeringspremies moeten namelijk het hele jaar door betaald worden ...

Een ander punt waren de residuals voor dvd's: van een dvd die voor
$19,99 verkocht werd, zagen zij maar liefst 4 cent! De vakbond
wilde hier graag 4 cent bij.
Zoals wij CAO-onderhandelingen kennen, zo begon het hier ook
allemaal met besprekingen over het overleggen van de verlenging
van een contract. Op 31 oktober 2007 liep namelijk het tot dan
bestaande contract tussen de WGA en de AMPTP af. Hier werd dus
geen overeenstemming over bereikt en de staking werd een feit.
Een vergelijkbaar probleem, maar toen met video (VHS, Betamax),
speelde er in 1988, toen er eveneens een schrijversstaking is geweest
en wel de langste in de geschiedenis ooit: 22 weken! Uiteindelijk
werd er toen een akkoord bereikt waarin de schrijvers genoegen
moesten nemen met 0,3% van de opbrengsten van deze banden.
En nog eerder is er actie gevoerd voor het delen in inkomsten van
(her-)uitzendingen van tv-shows, waarbij het resultaat was dat de
schrijvers voor elke uitzending 2,5% ontvangen.
Enfin, om weer terug te keren bij de staking van afgelopen seizoen,
na 14 weken en 2 dagen werd er een akkoord bereikt en zullen de
schrijvers toch een stukje van de digitale koek gaan krijgen. Niet alle
schrijvers zijn het eens met de afspraken, aangezien het maar een
heel klein percentage van de inkomsten betreft, maar de meerderheid van de vakbondsleden heeft ermee ingestemd. Voor details
over het overeengekomen verwijs ik naar internet: goog Ie maar
eens 'writers strike' en je krijgt een enorme berg aan informatie .
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Waarom schrijf ik hier nu over? Welnu, dit alles is niet zonder consequenties gebleven voor de tv- en filmwereld. Zoals ik in het begin
al noemde heeft dit in elk geval gevolgen gehad voor de elfde Star
Trek film, deze was namelijk eerst gepland voor kerst 2008, werd
toen mei 2009 en nu is er zelfs al sprake van dat het mogelijk pas
september van dat jaar wordt voordat de film in de bioscopen te
zien is...
Daar er voordat de staking daadwerkelijk een feit werd, de dreiging
hiervan al maanden gevoeld werd, gingen studio's scripts 'opstapelen': zoveel mogelijk werd er voor het geval dat opgeslagen in de
hoop zo voldoende materiaal te hebben om te kunnen blijven produceren gedurende de looptijd van de staking. Maar helaas, dat is
niet helemaal gelukt: eind januari waren de meeste tv-shows toch
wel door de voorraad heen. En ook al was het niet zo lang daarna
dat de staking ten einde gekomen was, het hervatten van producties lukt ook niet zo 1,2,3, waardoor het gewoon niet meer lukte
om voor het einde van het seizoen nog meer afleveringen te produceren. Veel series haalden dan ook niet de van te voren geplande
aantallen.
Om maar eens wat voorbeelden te noemen, zie hier de volgende
tabel:
Naam serie

Gepland aantal
afleveringen:

Uiteindelijk
gemaakte aantal:

Boston Legal

24

20

Desperate
Housewives

23

15

Grey's Anatomy

23

16

Lost

16

13

Ghost Whisperer

22

18

7

7

Moonlight

13

16

Supernatural

22

16

242

24

0

Bones

22

15

[ericho'

New Amsterdam

?

8

Prison Break)

22

13

Heroes'

24

11

Bionic Woman

13

8

Las Vegas

22

19

Medium

13

16

Battlestar Galactica

21

21

Stargate Atlantis'

20

20

The 4400

0

0

The Oead Zone

0

0

Opmerkingen hierbij:
,.
[ericho was na het vorige seizoen al geannuleerd, maar dankzij een fanactie mocht er nog een zevental afleveringen gemaakt worden om er een
eind aan te breien.
2.
24 is uiteindelijk helemaal niet meer gestart dit seizoen, zal pas in 2009
gebeuren (maar fans: er komt wel nog een tv-film in de herfst)
3.
Prison Breakeindigde het seizoen bij wat normaliter de finale zou zijn van
het eerste deel van het seizoen.
4.
De elfde aflevering van Heroesis herschreven tot een seizoensfinale.
5.
Stargate Atlantis had eigenlijk geen last van de staking: de schrijvershiervan behoren tot de Writers Guild of Canada.
6.
De schuin gedrukte serieszijn allen geannuleerd, al dan niet 'met dank aan'
de staking.

Je ziet het: de staking heeft nogal wat gevolgen gehad: er is bijna
geen serie die uiteindelijk niet minder afleveringen heeft gemaakt
dan in eerste instantie de bedoeling was.
En dit zijn nog niet de enige gevolgen: denk ook eens aan al die
mensen die erdoor hun baan verloren zijn: veel 'ondersteunende
staf' is de laan uitgestuurd en ook het maken van minder afleveringen betekent minder inkomens ...
Dus wat voor de kijkers meer 'jammer, maar helaas' is, heeft voor
een groot aantal mensen ingrijpender gevolgen dan dat (en ja, daar
komen weer de huren, hypotheken en premies om de hoek kijken).
Het is dan ook geheel aan ieder zelf om te oordelen wat je ervan
vindt: een goede zaak, of juist niet, zo'n staking ... <Al

Door: Mark Retera
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Normale Naam:
Niet gegeven
Locatie:
Delta Kwadrant
Serie:
Voyager
Aflevering:
Survival instinct
Dit ras vindt het onteren van dode lichamen heiligschennis. Four of Nine had
moeite met het feit dat Seven of Nine
onderdelen sloopte van dode Borg

Normale Naam:
Brunali
Locatie:
Delta Kwadrant
Serie:
Voyager
Aflevering:
Childs play
Deze soort was het slachtoffer van
Borgaanvallen in 10 jaar. Ze gebruiken
geavanceerde gentechnologie op hun
kinderen (waaronder Icheb) om de Borg
te vernietigen.
Dit is eigenlijk geheel on karakteristiek
voor de Borg. Meestal als ze een planeet bezoeken assimileren ze de totale
bevolking, dus waarom ze dat bij dit ras
niet gedaan hebben is mij een raadsel.
Hmmmmm, toch nog maar eens die
aflevering gaan bekijken dus.

Normale Naam:
Locatie:
Serie:
Aflevering:

Vulcans
Alpha Kwadrant
Alle
Ook bijna alle;
alleen DS9 vormt
een welkome
uitzondering
Nou als daar niks over te vertellen is weet
ik het niet meer. Dus ook hier nog even
geduld. Kan een artikel op zich worden.

Species 5174
~1; .. ~!;~.~~

Normale Naam:
Norcadians
Locatie:
Delta Kwadrant
Serie:
Voyager
Aflevering:
Ashes to ashes
Dit ras is afkomstig van de planetoïde
Norcadia Prime en heeft een bevolking
van 260 miljoen. Het grenst aan hel Pendari systeem.De Norcadians ontwierpen
de populaire en geweldadige vechtsport
Tsunkatse. De duidelijke verschillen in
uiterlijk tussen de manlijke Norcadian
Penk en het meisje Mezoti zijn nooit verklaard. Wellicht hebben deze te maken
met een verschil in geslacht en leeftijd.

e.~~,~

Normale Naam:
Niet gegeven
Locatie:
Delta Kwadrant
Serie:
Voyager
Aflevering:
Hunters
Een schip van dit ras werd door de Borg
onderschept. De bemanning was ontdaan van hun organen en de skeletten. De daders waren mogelijk Hirogen
geweest.

Locatie:
Delta Kwadrant
Serie:
Voyager
Aflevering:
Think tank
Rasvan Jagers; niet als de Hirogen maar
meer als een soort van premiejagers.

Vind ik wel knap hoor: een onbekend ras
identificeren als de organen en de botten missen. Er is dan alleen een homp
vlees en vet met spieren over meer niet.
Als ik ze bij de slager een homp vlees zie
liggen weet ik ook niet van welk dier het
afkomstig is.

Normale Naam:
Locatie:
Serie:
Aflevering:

Mensen
Alpha Kwadrant
Alle
Ook alle (zonder ons geen
Star Trek, hè)
In de Voyager aflevering: 'Dark Frontier' definieert de Borg Queen ons als:
'Species 5618: Mensen. Warp-capable,
afkomstig uit raster 325, fysiek inefficiënt,
beneden gemiddelde schedel capaciteit,
een minimum aan reserve systemen,
weinig regeneratieve mogelijkheden.'

Normale Naam:

Non Corporial Lifeform
Locatie:
Delta Kwadrant
Serie:
Voyager
Aflevering:
The Haunting
of deck 12
Neelix vertelt in deze aflevering over
een elektrostatisch wezen dat gehuisvest is op deck 12. Dit wezen heeft de
Voyager bemanning opgepikt als verstekeling toen ze dilithium uit een nevel
opzogen. Verder is er eigenlijk zeer weinig over bekend over dit wezen.

We zijn dus een inferieur ras in haar
ogen. Maar we hebben der wel vaak
flink onder der kont geschopt hé, hé, hé,
en ze verliest dan ook elk conflict met
ons Humaaaans (klinkt als een Ferengi).
Niet slecht, hè, voor een inferieur ras!

Normale Naam:
Ktarians
Locatie:
Delta Kwadrant
Serie:
Voyager
Aflevering:
Dark frontier
Van dit ras geef ik later een beschrijving.

Btw die knapperd op de foto is ikke zei
de gek.

Normale Naam:
Niet gegeven
Locatie:
Delta Kwadrant
Serie:
Voyager
Aflevering:
Infinite regress
Deze soort probeerde net als de Brunali
de Borg te vernietigen door hun eigen
soortgenoten te veranderen in virussen.
Er zijn eigenlijk best wel veel rassen die
dat zo geprobeerd hebben.

Normale Naam:
Yiridians
Locatie:
Delta Kwadrant
Serie:
Voyager
Aflevering:
Equinox part 1
Hier heb ik dus helemaal niks over kun-

Normale Naam:
Niet gegeven
Locatie:
Delta Kwadrant
Serie:
Voyager
Aflevering:
Dark frontier
Seven of Nine werd door de Borg Queen
gevraagd om deze soort te assimileren,
maar ze weigerde dit

Normale Naam:
Niet gegeven
Locatie:
Vloeibare ruimte
Serie:
Voyager
Aflevering:
Scorpion deel 1&2
Dit ras werd voor het eerst ontdekt door
de Borg in een vloeibare ruimtelaag. Deze
vloeibare ruimtelaag kan alleen door een
kwantum singulariatijd worden betreden
door het uitzonderlijke afweersysteem van
dit ras hadden de nanosondes van de Borg
geen vat op dit ras en kon het niet geassimileerd worden. Species 8472 verklaarde
de Borg de oorlog omdat hun ruimte
werd besmet door de aanwezigheid van
de Borg. De Borg verloren miljarden darren in de strijd omdat ze zich niet konden
aanpassen aan de wapens van Species
8472. De schepen van Species 8472 zijn
gemaakt van biomaterie. Op het sterrenschip Voyager werden Borg nanosondes
verbeterd waardoor ze wel effect hadden. De nanosondes assimileerden Species 8472 niet maar vernietigden wel alle
biomaterie in de buurt. De Borg wisten
de bemanning van de Voyager ertoe te
brengen ze te gebruiken, waardoor Species 8472 zagen dat zij kwetsbaar waren
en trokken zich daarop terug uit de normale ruimte.

Bij de terugtrekking naar de vloeibare
ruimte bleef er een lid van het ras achter
in de normale ruimte. Dit lid werd vervolgens maandenlang achtervolgd door een
groep Hirogen jagers. Het wezen werd
gered door captain Janeway van de Voyager. Zij wilde het terugbrengen naar de
vloeibare ruimte. Seven of Nine weigerde
echter om de kloof ernaar te openen.
Dit bleek later allemaal irrelevant omdat
Seven of Nine het wezen naar de Hirogen schepen transporteerde, zodat de
Hirogen de Voyager zouden laten gaan.

Vanwege het gevaar dat Species 8472
zag in de mens werd een ruimtestation
gebouwd, waarin de Starfleet Academie
werd nagemaakt om als trainingskamp
te dienen voor een infiltratie op de Aarde.
Toen Voyager bij dit trainingscentrum aankwam werd het bezocht door haar officieren. En hier wist de bemanning Species
8472 te overtuigen dat het menselijke ras
voor hen geen bedreiging vormde. d!.>

Uit de doos

- cards from the final frontier

Door: Harm Koopman
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Ik eindigde mijn laatste "uit de doos" met de tekst: "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".
Afijn, een ieder die op de Algemene Leden Vergadering aanwezig
was weet dat de liefde voor onze vereniging diep geworteld zit bij
de schrijver van "uit de doos". Zo diep zelfs dat deze "uit de doos"
de eerste is van de hand van de voorzitter van de TFD.
Wees gerust, "uit de doos" gaat over trading cards en dat zal zo
blijven, er zijn genoeg andere mogelijkheden en kanalen om het
verenigingsbelang uit te dragen! Toch moet ook ik eerlijk bekennen
dat het steeds moeilijker wordt om deze langstlopende rubriek in
onze nieuwsbrief te vullen. Er zijn hiervoor diverse redenen aan te
wijzen, die ik graag de revue wil laten passeren.
Een eerste zeer belangrijke reden is natuurlijk dat er de laatste paar
jaar steeds minder specifieke Star Trek sets op de markt gebracht
worden en ja als schrijver van "uit de doos" raak je in de problemen
als er geen dozen worden geproduceerd.
Ten tweede lijkt de hobby zich volledig naar het internet te hebben
verplaatst. Op welke beurzen in Nederland zie je nog trading card
handelaren, dan wel verzamelaars? Zoals bekend kom ik zelf op de
nodige beurzen in het land, maar is het uniek als er een trading card
handelaar of verzamelaar te vinden is. Oftewel, er ontstaat of zou
kunnen ontstaan een soort van "uit het oog uit het hart" situatie.
Ten derde lijkt het erop dat ook het aantal actieve Star Trek trading
card verzamelaars afneemt. Er vindt minder internethandel plaats
en er worden met name op Ebay minder kaarten aangeboden dan
een paar jaar geleden, natuurlijk is er hier wel een relatie met de eerste genoemde reden, want na het verschijnen van een nieuwe set
zie je iedere keer een opleving.
Als vierde kan ik dan natuurlijk nog aanvoeren dat ook de reacties
op mijn "uit de doos" lang niet meer de aantallen behalen als enige
jaren geleden. In de wat ik noem de gloriejaren 2000 tot en met
2004 had ik op iedere "uit de doos" tussen de 25 en 40 reacties.
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In 2005 en 2006 daalde deze aantallen gestaag. Maar sedert 2007
moet ik het doen met geen of slechts een enkele reactie. Welke
conclusie ik hieraan moet verbinden weet ik niet goed, wordt mijn
rubriek niet meer gelezen? Is het teveel van hetzelfde? Is het te
gespecialiseerd? Uiteraard zal er een relatie zijn met het teruglopende ledental, maar dat vind ik persoonlijk een wat al te makkelijk
antwoord.
Als vijfde reden waarom het steeds moeilijker wordt om deze langstIopende rubriek "uit de doos" te vullen, kan ik dan natuurlijk nog
aangeven dat ik de afgelopen elf jaar (de eerste "uit de doos" staat
in het november nummer van 1997) in nagenoeg alle verschenen
nieuwsbrieven van de partij ben geweest en inderdaad alle geproduceerde sets tot in detail heb beschreven. Mijns inziens is er bij de
doorgewinterde fan dan ook geen behoefte aan samenvattingen cq.
compilaties van welke aard dan ook.
Als zesde en laatste reden heb ik als
schrijver van deze
rubriek
natuurlijk ook enige tijd
nodig om de informatie te vergaren.
Tot op heden heb
ik altijd gewerkt
op chronologische
volgorde van verschijningsdata van
de sets, met als
tweede voorwaarde
dat het item in mijn
eigen verzameling
aanwezig is. Alleen
op die manier kun
je goed en gedetailleerd informeren.
Nu ik zo dicht bij
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de huidige
moeilijker.

geproduceerde

sets kom,

wordt

ook dat steeds

Ondanks alle bovengenoemde redenen spreek ik de wens uit dat
"uit de doos" nog heel lang aanwezig zal zijn in onze nieuwsbrief.
Waarom? Het betekent a) dat de TFD nog steeds 'alive and kicking'
is, b) dat we nog steeds in staat zijn om onze nieuwsbrief te produceren, c) dat we voldoende vrijwilligers hebben die zich willen blijven inzetten, d) dat het met de financiën wel goed zit en e) dat een
ieder die vanaf 1997 lid is een zeer compleet en uitgebreid naslagwerk heeft van alles wat er op trading card gebied van Star Trek is
uitgegeven (waarvan ik aan neem dat hij of zij het graag compleet
wil houden).
Met name de allerlaatste opmerking is voor mijzelf in ieder geval
een zeer belangrijke drijfveer! Oké?... daar gaan we dan weer .... In
de vorige uit de doos stond het relaas van "The complete Star Trek
Movie Trading Cards" door Rittenhouse uitgegeven op 8 november
2007. Een ieder die overigens de moeite heeft genomen om op 29
maart 2008 naar de Algemene Leden Vergadering te komen heeft
de basisset van mij als attentie meegekregen, geheel belangeloos, hoezo liefde voor
de hobby?
Afijn, in december 2007 laat Steve Charendoft, de eigenaar van Rittenhouse, weten
te werken aan een bijzonder project. Veel
informatie wordt er niet prijsgegeven,
maar het lekt uit dat hij op handtekeningen jacht is. Het schijnt dat hij achter allerlei nog levende personen van de originele
serie, die slechts een of enkele rollen hebben gespeeld, aanjaagt. Dit gegeven wordt
door de diehards natuurlijk toegejuicht,
want wat is er nu leuker als je al honderden handtekeningen bezit om er enkele toe
te voegen van acteurs die wel in Star Trek
hebben gespeeld, maar waar je nog geen
handtekening van hebt. Maar het blijft ook
in januari 2008 heel stil.

van ieder 9 kaartjes zullen worden toegevoegd aan de sedert 2003
lopende reeks "The Legends of ... ". Omdat het aantal uitgegeven 9
kaart sets, 12 in totaal, niet meer in de destijds uitgegeven binder
passen wordt er op de website ook een nieuwe binder voor de sets
aangekondigd. Helaas wordt ons geduld weer danig op de proef
gesteld, want de releasedatum schuift ieder keer een paar weken
verder, maar op 27 februari 2008 is het dan toch zover. Zowel de
binder als "The Legends of ... Lieutenant-commander Iadzla Dax,
Seven of Nine en T'Pol" zijn vanaf die dag verkrijgbaar. Zelf heb ik
niet echt een voorkeur voor een van deze schoonheden, maar de
afbeeldingen van Seven of Nine winnen het met voorsprong. De
foto's van ladzia Dax en T'Pol zijn nogal donker, alhoewel L7 van
T'Pol is toch ook wel weer leuk, maar ik heb denk ik gewoon iets met
die versie van het ruimtepak dat wordt gedragen.
Deze "uit de doos" toont diverse afbeeldingen uit de drie sets door
elkaar, maar aangezien ik meer afbeeldingen aan de vormgever toezendt dan er worden geplaatst, weet ik vooraf nooit welke er in
onze nieuwsbrief staan, in ieder geval hoop ik dat L7 van T'Pol van
de partij zal zijn.
Begin maart 2008 wordt het via de website van Rittenhouse opeens
duidelijk dat het binnen halen van handtekeningen aardig gelukt
is. Er staat opeens een vervolg op de in 2007 uitgegeven "Star Trek
The Original Series 40th Anniversary Trading Cards" op stapel, simpel benoemd als Series Two, maar wel met maar liefst 52 (ja, je
leest het goed) handtekeningen en heel, heel veel personen die nog
nooit eerder een Star Trek trading card hebben gesigneerd!!!!! ....
dat wordt smullen ....
Afijn, daarover meer in de volgende nieuwsbrief want op 12 maart
2008 verschijnt "Star Trek The Original Series40th Anniversary Series
Two Trading Cards", verder is er nog zoiets nieuws als Donruss Americana ... veel lezers hebben nu misschien zoiets van Donruss wat?
Werp vast eens een blik op www.donruss.com als je nieuwsgierig
geworden bent, ik kom er in een toekomstige nieuwsbrief zeker op
terug .... tot de volgende editie van "uit de doos". ®

Wel wordt er midden januari 2008 bekend
gemaakt dat er weer een drietal (mini) sets
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Voorgelezen
Titel:
................................
Auteur:
ISBN:

Star Trek - Titan'
Sword of Damocles
Geoffrey Thorne
1-4165-2694-3

Door: Poul Ploeg

bemanningsleden die in de voorgaande
delen nog ruimschoots aan bod kwamen,
worden hier niet of nauwelijks genoemd.
En dat terwijl de TItan toch het voorbeeld
van een multiraciale bemanning was in Starneet. Verder komt er in dit verhaal nogal wat
astronomische technobabble voor, vooral in
het begin van het verhaal. Ook de huwelijksproblemen die er tussen Riker en Troi
zijn, worden een beetje afgeraffeld beschreven. Zijn er ook pluspunten? Het geloof van
het bemanningslid dat op de proef wordt
gesteld, wordt op zo'n manier beschreven dat je goed de redenen kan begrijpen
waarom hij zijn twijfels overwint en zijn lol
accepteert. Ondanks de minpunten is het
boek zeker het lezen waard.

TItel: .. Star Trek - The Next Generation
............................................... Resistance
Auteur:
I.M. Dillard
ISBN:
0-7434-9955-

In dit vierde deel komt de bemanning bij
een planeet die warptechnologie heeft ontwikkeld. Dat is een reden om contact te
leggen dus. Zoals verwacht mag worden,
ontstaan er een aantal problemen. De TItan
komt vast te zitten boven de planeet en
wordt aangevallen door een ruimtelichaam
dat zich ook boven de planeet bevindt. Een
verkenningsmissie wordt naar de planeet
gestuurd om te proberen oplossingen voor
de problemen te vinden. TIjdens de missie op de planeet, Orisha genaamd, wordt
men niet met open armen ontvangen. De
Orishans geven de bemanning van TItan de
schuld van de problemen die ook de Orishans hebben met het ruimtelichaam. De
Orishans geloven dat 'Het Oog', zoals zij het
ruimtelichaam noemen, hen bestudeert en
hen straft als zij dingen doen of zeggen wat
'Het Oog' niet bevalt. Bovendien vrezen zij
dat 'Het Oog' hen op termijn zal vernietigen. Een lid van de TItanmissie ziet in 'Het
Oog' en de missie op de planeet de ultieme
test van zijn geloof.
In vergelijking met de eerste drie hele
goede boeken uit deze reeks is dit verhaal
duidelijk minder. Niet dat het verhaal slecht
is, maar het mist gewoon een aantal elementen die de vorige delen wel hadden.
Ééndaarvan is de verdere verdieping van de
diverse karakters die in het verhaal voorkomen, of beter gezegd niet voorkomen. Veel

Met Resistance gaan we verder met de verhaallijn waar 'Death in Winter' is geëindigd.
De Enterprise-E is na de confrontatie met
Shinzon weer geheel gerepareerd. Alleen is
een deel van de bemanning niet meer aanwezig. Data is omgekomen, William Riker
en Deanna Troi zijn vertrokken naar de
USSTitan. Als vervanger van Deanna Troi is
de Vulcan T'Lana gekomen, die reeds een
goede reputatie als therapeut heeft opgebouwd gedurende de oorlog met de Dominion. Voor de positie van eerste officier is
er echter een probleem. Picard heeft de
perfecte kandidaat voor die positie al aan
boord: Worf. Deze weigert de promotie
echter te aanvaarden door negatieve ervaringen met leiderschap uit het verleden.
Bovendien is de houding van de nieuwe
therapeut ten opzichte van Worf zacht uitgedrukt niet positief te noemen. Picard heeft
echter nog een ander probleem. Hij krijgt
aanwijzingen dat oude vijanden uit het verleden zijn teruggekeerd; de Borg. En ze zijn
niet zomaar terug, ze zijn al in het Alfakwadrant. Admiraal [aneway gelooft hem niet
aangezien zij van mening is dat zij met de
Borg heeft afgerekend en ze geen bedreiging meer vormen. [aneway geeft Picard
het bevel om af te wachten zodat Seven
of Nine de zaak kan onderzoeken. Picard
besluit echter om, ondanks bezwaren van
T'Lana, het bevel van laneway te negeren
en over te gaan tot actie. De Borg reageren
echter niet zoals Picard verwacht en het ergste wat er zou kunnen gebeuren dreigt ook
te gebeuren, tenzij Picard een manier weet
om de veranderde Borg te stoppen .
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Toen ik de titel en het thema van dit boek las,
kon ik niet wachten met het boek te lezen.
Het resultaat stelde me een beetje teleur. Ik
had een beter verhaal verwacht. Zoals aan
elk verhaal zitten er goede en sterke punten aan. De problemen rondom Worf zijn
goed uitgewerkt beschreven en je kan je
daardoor goed verplaatsen in het karakter
van Worf. Er is veel actie en spanning in het
boek, maar dat is bijna logisch door de aanwezigheid van de Borg. Verder is de veranderde instelling van de Borg en de oorzaak
daarvan geloofwaardig. Wat ik een groot
minpunt vind is de manier waarop Picard en
de bemanning van de Enterprise ten strijde
trekken tegen de Borg. Ze moeten toch zeker
de informatie hebben over hoe de bemanning van Voyager de Borg heeft bestreden.
Nu lijkt het alsof de Enterprise alleen van
hun eigen ervaringen gebruik maakt, wat
gezien de omstandigheden nogal naïef is.
Wat ook vreemd is, is dat de Enterprise plotseling de beschikking blijkt te hebben over
een cloaking device. Het .tweede boek dat
is uitgegeven ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan van The Next Generation is
ondanks de aanwezigheid van de Borg geen
succes te noemen.
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Titel: .. Star Trek - The Next Generation:

.......................................................
Auteur:
ISBN:

Q&:

Keith RA DeCandido
1-4165-2741-9

Na de confrontatie met de Borg
in
'Resistance'
gaat de Enterprise
weer verder met
de missie waar ze
oorspronkelijk aan
begonnen
was,
het verkennen van
onbekend gebied.
Picard moet het
wederom
doen
met
een deels
nieuwe
bemanning, maar gaat met vertrouwen naar de
planeet Gorsach IX. Alles lijkt zijn normale
gang te gaan totdat Worf, die de verkenningsmissie leidt, op de planeet dingen
ontdekt die normaal gesproken niet kunnen. Veel dingen zijn tot in het detail perfect. Ook Picard vertrouwt het niet en zijn
instinct geeft hem gelijk wanneer plotseling Q ten tonele verschijnt. Als Picard bijna
tegelijkertijd bericht krijgt van ongewone
gebeurtenissen op diverse plaatsen in het
universum, weet Picard zeker dat Q hier iets
mee te maken heeft, ondanks diens ontkenning. Picard geeft hierna leiding aan een
tweede missie naar Gorsach IX. Als er op
deze missie nog vreemdere dingen gebeuren, vreest Picard zelfs dat het einde van het
universum aangebroken is als er niets aan
gedaan wordt.
Fansvan Q zullen genieten van dit boek. Q
is in dit verhaal geheel in zijn element. Hij
frustreert en manipuleert mensen om zijn
doel te bereiken, in dit geval het redden
van het universum. Maar hij doet dat met
veel humor. In dit verhaal wordt de bal ook
een aantal keren teruggekaatst, wanneer de
bemanning hem tijdens een aantal van zijn
bezoekjes totaal negeert en hij niet meer
weet wat hij moet zeggen of doen, wat voor
hilarische momenten zorgt. Voor de wat
meer kritische lezer kan het boek een beetje
tegenvallen. Dit komt vooral door een aantal
terugkerende verhalen uit het verleden die
nu in een iets andere vorm worden geschreven. Jezou dit verhaal dan een mix van de
TNG-afleveringen 'Encounter at Farpoint',
'Parelleis' en 'All Good Things .. .' kunnen
noemen, alleen voor de vorm dan iets aangepast. Kortom voor de Q-fans en de niet al
te kritische lezer een aanrader. Voor degene
die iets originelers willen lezen kan het boek
teleurstellen.
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Titel: .. Star Trek - The Next Generation:
................................. The Sky's the Limi
Auteur:
Diversen
ISBN:
0-7434-9255-2

Het is de laatste jaren traditie geworden bij
Pocket Books dat als er een Star Trek serie
een jubileum viert, er een omnibus wordt
uitgegeven met verhalen die de periode
van het jubileum omvatten. Het twintigjarig
jubileum van The Next Generation is hierop
geen uitzondering. Deze omnibus omvat de
periode vanaf de proefvlucht van de Enterprise-D tot de periode na Star Trek - Nemesis en bevat veertien korte tot af en toe zeer
korte verhalen. Voor een aantal van die verhalen heb je kennis nodig van een bepaalde
aflevering uit de serie. Voorbeelden hiervan
zijn onder andere 'Suicide Note' van Geoft
Trowbridge, die een link heeft met de aflevering 'The Defector', en 'Four Lights' van
Keith RA de Candido waarin een connectie wordt gemaakt met de dubbelaflevering
'Chain of Command'. Verder is er een alternatieve versie van de aflevering '[ourney's
End' geschreven, waarin Wesley Crusher
een iets andere rol speelt dan we gewend
zijn. Veel andere oude bekenden krijgen ook
een gastoptreden.
Er zijn in dit boek diverse verhalen die voor
elke Star Trek lezer leuk zijn om te lezen.
Hoewel de kwaliteit van de verhalen wel van
elkaar verschilt, zijn er zeker geen slechte
verhalen in dit boek. Persoonlijk vind ik het
eerste en het laatste verhaal de beste verhalen. Die gaan over de eerste kapitein van
de Enterprise-D, Thomas Holloway. Daarna
volgt het eerder genoemde Suicide Note.
Dit boek is een goed boek voor elke Star
Treklezer.

Titel:
Auteur:
ISBN:

Battlestar Galactica - Unity
Steven Harpe
0-765-31608-0

De koloniale vloot
onder
leiding
van de Battlestar
Galactica krijgt te
maken met een
virus dat begint
met mensen die
wartaal gaan uitslaan,
bevende
handen krijgen en
vervolgens bewusteloos worden en
in coma raken. Dit
alles wordt
veroorzaakt door een voormalige zanger, Peter
Attis genaamd, die uit een reddingscapsule
is bevrijd na een aanval van Cylonschepen,
in gezelschap van zijn gijzelneemster, een
Cylon nummer acht; een kopie van Sharon
Valerii. Er zijn echter mensen die het virus
als een vorm van bevrijding zien en Peter
Attis als degene die niet alleen hen maar de
gehele mensheid zal bevrijden en voor eenheid zal zorgen. Dokter Gaius Baltar gaat
aan een antivirus werken. Dit wordt bemoeilijkt als de sekte die zich rondom Peter Attis
heeft gevormd er alles aan doet om ervoor
te zorgen dat dit antivirus niet wordt uitgevonden. De Galactica heeft echter nog
andere problemen. Één daarvan is dat men
ontdekt dat de zwangere Sharon Valerii,
die gevangen zat in een cel aan boord van
de Galactica, is ontsnapt. En alsof dat niet
genoeg is, vangt de Galactica tevens signalen op van een Cylonvloot die onderweg is
naar de koloniale vloot. Kan Baltar op tijd
een antivirus maken of is het einde van de
mensheid nabij?
Hoewel een deel van het verhaal, dat zich
afspeelt voor de aflevering Pegasus, overeenkomsten vertoont met zijn voorganger
'Sagittarius is Bleeding', is dit boek toch een
stuk beter. Ook hier is er weer een sekte die
ten koste van veel zijn zin wil doordrijven,
maar het verhaal is daarentegen een stuk
duidelijker geschreven en daardoor gemakkelijker te lezen. Daarbij moet wel gezegd
worden dat je door de verschillende versies
van de diverse Cylons, je af en toe het spoor
van het verhaal wel eens bijster lijkt te zijn.
Verder worden de relaties tussen de diverse
hoofdpersonen verder uitgediept, wat een
pluspunt is. Verrassend is tenslotte wie er
uiteindelijk wordt aangewezen als degene
die voor de 'Unity' binnen de koloniale
vloot heeft gezorgd. Een prima boek voor
de Galaeticafans.

*
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Koken met Neelix
Vandaag heb ik weer iets bij geleerd. Er werd een voor mij onbekende term naar mijn hoofd geslingerd: Voorjaarsmoeheid. Duizenden mensen hebben er schijnbaar mee af te rekenen bij het besluit
van de winter en het talmen van een verkwikkende lente, waarbij ze
mentaal moe worden van het wachten op betere dagen. De winterkost met verminderd aandeel aan vitamines en mineralen, het
verblijf in verwarmde huiskamers met gebrek aan frisse lucht en het
dragen van stevige winterkleding die de huidademhaling belemmert, zijn hier natuurlijk niet vreemd aan. Misschien heb je met al
die verschijnselen niet erg veel zin in eten, dan ga je spontaan vasten. Dat wil zeggen dat je tijdens deze periode zomaar een dag of
een periode niet eet, of niet alles eet. Je kunt bijvoorbeeld een eiwiten vetbeperking instellen, je kunt de kraan van de 'lege calorieën'
dichtdraaien, een tijd sap gebruiken of de wereld van de kruiden ter
hulp roepen. Je kunt je liefde voor 'echte' voeding oefenen tijdens
een dergelijke periode. Zo leer je het goede van deze aarde weer
waarderen. Gezondheid is geen zaak van een periode van het jaar.
Het volstaat niet om een tijd je best te doen en later nergens meer
naar om te kijken. Goede principes pas je een heel jaar toe met hetzelfde gemak. Want het is best leuk om gezond te zijn. Gelukkig
staan er een aantal natuurlijke middelen en kuren ter onze beschikking, om daaraan mee te helpen.
En ja, wie beter dan je eigen moraalofficier Neelix om je wat tips en
receptjes aan te leveren waar je helemaal van opkikkert en waarmee
je volgend jaar hopelijk die Voorjaarsmoeheid voor blijft of er goed
mee tegen ten strijde trekt.

Aardappel-kruidenpuree:
Neem 10 gemiddelde aardappels. Schil ze, snijd in stukken en
leg ze in een kom op een stoom rooster. Doe ongeveer 1 centimeter water in de kom. Voeg een volledige struik bleekselderij
toe, 1 laurierblad en 1 grote knoflookteen. Breng het geheel
aan de kook en sluit de kom af met het deksel. Laat ongeveer
20 minuten sudderen tot de aardappels gaar zijn. Haal dan het
laurierblad en de knoflook uit de kom, pureer de aardappels en
meng het afzonderlijk klaargemaakte kruidenmengsel erdoor.

Pepsalade (voor 4 personen):
\12 kropsla - \12 eikenbladsla - 2 handvollen jonge spinazieblaadjes - wat raketsla (rucola) - 5 eetl slaolie - 7 eetl sherryazijn (of witte wijnazijn) - 1 eetl balsamicoazijn - 1 theel
vloeibare honing - peper en zout - versepeterselie.
Maak de kropsla en de eikenbladsla schoon en sla ze droog.
Spoel de spinazieblaadjes, verwijder de steeltjes en dep ze
droog. Snijd de grotere blaadjes in stukken. Spoel ook de
raketsla en dep ze droog. Hak de peterselie.
Maak een vinaigrette met alle overige ingrediënten en roer er
de peterselie doorheen. Meng alle slasoorten en meng ze pas
net vóór het opdienen met de vinaigrette.

Kijk dat zijn een aantal lekkere en gezonde tips waar je helemaal van
opknapt en de batterijen na een lange winterperiode weer helemaal
opgeladen zullen worden. Energie volop.
De volgende keer wil ik eens wat lekkere drankjes voor jullie maken
cocktails zonder of met weinig alcohol. Dus haal die shaker uit dat
kerstpakket van vorig jaar maar uit de kast en haal je leukste cocktail
glazen maar vast te voorschijn, want volgende keer gaan we shaken
en mixen dat het een lieve lust is.
Ik leen voor de gelegenheid even een spreuk van een goede, aardse
vriend, Harm Koopman:
PUMP UP THE VOLUME!!!
Met dank aan: Goed Gezond Magazine. dJ:,

Recepten met krulden:
Goed voor soep:
Een soep is in de regel een warm (gekookt) gerecht. Juist in
deze gerechten vinden verse en gedroogde (voorjaars)kruiden
een aangename toepassing. Het is een verscholen vorm om in
een gekookte maaltijd ongemerkt ook rauwkost te gebruiken.
Rauwkost, omdat wij ervan uitgaan dat we de kruiden pas na
de bereiding zullen toevoegen en niet meekoken. Met soepen
zijn er veel mogelijkheden en iedereen moet er zelf met fantasie en smaak aan werken. Het aandeel van de kruiden bepaal
je zelf. Heb je er niets op tegen, dat de soep krachtig kruidig
smaakt, dan neem je een flinke hoeveelheid. Heb je liever een
zachte smaak, dan neem je gewoon minder kruiden.
Kruiden kunnen als volgt een rol spelen in de bereiding van
soep:
•
als smaakmaker: de aromatische kruiden die tijdens de
bereiding reeds worden toegevoegd (tijm, rozemarijn,
laurier...). De geringe hoeveelheid kruiden heeft geen
wezenlijke invloed op de samenstelling van de soep, wel
op het aroma. Er is slechts een geringe invloed van de
bestanddelen.
•
als eet-kruid: verse kruiden worden fijngemalen, gepureerd, fijngehakt, of tot sap geperst, toegevoegd na de
kooktijd en zo snel mogelijk opgediend. Alle groene kruiden, alle jonge voorjaarskruiden en alle bladgroenten
komen hiervoor in aanmerking.
•
als decoratie: bijvoorbeeld fijngehakte kruiden als strooisel
bovenop een groentesoep of een ander groentegerecht

Alfalfa (luzerne):
De lekkere kiemen van de luzerne, die zich heel makkelijk
laten kweken, zijn onovertroffen door hun rijkdom aan vitaminen, mineralen, essentiële aminozuren en chlorofyl; ze zijn
versterkend en vitaliserend en bestrijden de lusteloosheid en
algemene vermoeidheid in het voorjaar. Een aantal van mijn
kennissen hebben de kiemersmicrobe te pakken en kiemen
er lustig op los. Laat de jonge scheuten één à twee dagen
voor het raam groenen. Ze worden er zeker beter van. Bladgroen is de actieve celvernieuwer. Geloof me, daarvan krijgen
de meeste aardlingen in hun voeding zelden voldoende van
binnen.
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Van de voorzitter
Het is een extreem koude Tweede Kerstdag in 1962 als de zesde
voorzitter van The Flying Dutch wordt geboren. Het vriest echt dat
het kraakt en het is sedert die winter niet meer zo koud geweest in
Nederland. Het waren extreem heldere nachten, alleen had ik daar
uiteraard zelf geen weet van.
Het is inmiddels zomer 1968 als onze voorzitter in spe voor de aller-

eerste keer op vakantie gaat. Samen met zijn ouders, zus en haar
verloofde gaat de reis naar Oosterhout in Brabant. Aldaar bouwt hij
samen met zijn aanstaande zwager een ware boomhut. Als hij vervolgens 's avonds vraagt wat al die lichtjes zijn, is het antwoord 'dat

- extended personallog

zijn sterren'. De enige toevoeging die volgt: 'net zo helder als toen
je geboren werd'.
De jaren zeventig staan voor de voorzitter in spe in het teken van
studie, zo doorloopt hij met goed gevolg de Mavo en de Havo. Maar
diezelfde jaren zeventig staan ook in het teken van dat programma
dat begon met die inktzwarte achtergrond met al die sterren. Alhoe-

wel, eerlijk is eerlijk, als tiener had hij toch meer met de vuisten van
Kirk en de phasers van de Klingons dan met die sterren.
De jaren tachtig staan in het teken van de vervolgstudies, zo doorloopt hij in dienst van een Rotterdamse rederij met goed gevolg
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het boekhoudtraject PD, MBA en SPD en waagt zich aan de eerste
computeropleidingen op een IBM AS400 computer. Maar evenals
de jaren zeventig staan ook de jaren tachtig in het teken van alle
films die net als dat programma begonnen met die inktzwarte achtergrond met al die sterren. Alleen wist de voorzitter in spe nu dat er
veel meer in de ruimte is dan sterren, hij verdiepte zich in planeten,
nevels, quasars en de eerste stappen die de mensheid daarin zette.
Eind jaren tachtig, om precies te zijn 1989, is een zeer belangrijk jaar

hoogtepunten toch wel de DragonCon in Atlanta (2002) en de
PhillyCon in Mt. Laurel (2005). Ook de trading card passie nam
enorme vormen aan, zo erg zelfs dat de voorzitter in spe de bijnaam
Mr. Fizzbin kreeg toebedeeld. Die naam is afgeleid uit een Star Trek
aflevering, hoe kan het ook anders, waar Kirk zijn bewakers met de
spelregels van een kaartspel om de tuin weet te leiden.
Helaas kwam er toch ook wel een beetje de klad in het vervullen van
diverse taken voor de vereniging, want het komt wel iedere week

•

voor onze voorzitter in spe, niet alleen leert hij zijn latere vrouw kennen, maar wordt hij door een naar Leiden verhuisde vriend benaderd met: "Weet jij dat er een Nederlandse Star Trek vereniging
bestaat?" en als klap op de vuurpijl koopt hij in datzelfde jaar via
Wonderland in Amsterdam zijn allereerste tradingcards.
De jaren negentig bestaan grotendeels uit het uitbouwen cq. uitdiepen van alle in de jaren zeventig en tachtig ontstane interesses.
Zakelijk herschrijft de voorzitter in spe de complete salarisprogrammatuur met behulp van kennis van de IBM AS400, die aan het eind
van de jaren negentig wordt omgedoopt in i-series. Verder staat er
op zijn visitekaartje niet alleen meer salarisadministrateur, maar ook
information coordinator. Door de jaren heen volgt hij de NASA en
verdiept zich verder in het heelal en bij velen bekend: hij werd lid
van "The Flying Dutch", die Nederlandse Star Trek vereniging.
In de beginjaren stelde dat niet zo veel voor, hij las trouw het
A5-boekje dat verscheen en bezocht enkele conventies om met
gelijkgestemden te praten over zijn Star Trek hobby en zijn trading card passie. Dat veranderde in 1997 toen de voorzitter in spe
besloot toe te treden tot het bestuur. Hij had voor die tijd al allerlei
hand en span diensten verricht tijdens conventies, maar met zijn
achtergrond als salarisadministrateur bleek het penningmeesterschap voor hem een eitje. Eind jaren negentig kon daar de ledenadministratie van meer dan 2500 leden tijdelijk dus ook nog wel bij.
Ook eind jaren negentig, om precies te zijn 1999, werd een andere
grote wens ingevuld. Samen met zijn Nies ging de voorzitter in spe
voor het eerst op tour door de USA en zag die brug uit "The Voyage
Home" met eigen ogen. Stiekem maakten ze de afspraak om te kijken of ze iedere 3 jaar zo'n reis zouden kunnen gaan maken.
De nieuwe eeuw in probeerde de voorzitter in spe om alle interesses
nog verder uit te diepen en waar mogelijk te verbreden. Eenvan die
pogingen was het naar Nederland halen van TIm Russin mei 2000,
wat een organisatie en wat een belevenis door niet alleen TIm Russ
maar ook Neil Norman met zijn band te laten optreden en wat een
geweldige samenhorigheid binnen het vrijwilligerscorps van The
Flying Dutch. Prachtig!
Naast dit bezoek ging de voorzitter in spe zelf ook de grens over
en bezocht conventies in België, Engeland en de USA. Met als
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terug, dus besloot de voorzitter in spe om voor zijn tweede grote
USA reis in 2002 het penningmeesterschap neer te leggen en vond
in Engelina Wessel een waardig opvolgster. Echter het bloed kruipt
waar het niet gaan kan en als vrijwilliger bleef hij zich inzetten, om
na zijn derde grote USA reis in 2005 weer terug te keren in het
bestuur als interne bestuurscoördinator.
We schrijven inmiddels 29 maart 2008 als de interne bestuurscoördinator, via een jaartje secretariaat, de voorzittershamer overneemt
van Marc Ghijsels, om die hamer vervolgens tijdelijk weer terug te
geven. Wat? Ja, 2008 is weer 3 jaar na 2005, 2002 en 1999 .... Oftewel Nies en de kersverse voorzitter reizen af naar de USA, waarvan
hieronder een beknopt verslag.
Dit keer hadden we besloten onze reis te starten in Housten. Texas.
Uiteraard was het dus niet zo verwonderlijk dat we enige dagen later
bij het [ohnson Space Center op de stoep stonden. Eerlijk gezegd
viel het ons een klein beetje tegen, de enorme toegangshal was
naar onze smaak toch iets te veel op kinderen of moet ik zeggen
jong volwassenen gericht. Later op de dag maakte de rondleiding
over het terrein veel goed en ook het lezen van alle badges tijdens
de lunch was zeker de moeite waard.
Aansluitend reisden we per trein naar de andere kant van Texas
(Alpine) voor een bezoek aan Big Bend National Park, waar we
enige dagen later weer vandaan per trein door gingen naar Tucson
in Arizona.
In de omgeving van Tucson bezochten we Kitt Peak, een observatorium, gelegen in het Tohono O'odham indianenreservaat in de
Sonoran woestijn, met een zeer groot aantal uiteenlopende telescopen die allemaal een verschillend doel dienen. Blikvanger aldaar
is de grootste radiotelescoop ter wereld (interesse? raadpleeg dan
b.ttp:/Iwww.noao.edu/kpnQ).
Ook in de omgeving van Tueson, maar dan ten zuiden bevindt
zich het TItan Missile Museum. 'Nou en?' zul je zeggen, maar in
dit museum staat de laatste overgebleven Titan raket uit de koude
oorlog. Leuk bijkomstig gegeven voor ons als Trekkies is dat hier
een deel van de opnamen zijn gemaakt voor First Contact's Zefram
Cochrane's raket. Uiteraard geweldig om daar als voorzitter van de
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TFD even aan de knoppen te mogen zitten (interesse? raadpleeg
dan http://www.titanmissilemuseum.org)
Uiteindelijk vertrokken we per huurauto uit Tucson richting het
zuidwesten van Arizona voor een bezoek aan het Organ Pipe Cactus National Monument. Ja, ik ben tenslotte niet alleen op vakantie
en Nies is een enorme cactus liefhebster. Toen we later richting het

uitgebreide info over alle werk van Percival Lowell. Even ten oosten
van Flagstaff bevindt zich ook Meteor Crater, een meteoriet inslag
van enorme omvang, zo groot dat zelfs mijn groothoeklens niet
voldoende was om vanaf de zichtplaats volledig de inslag op een
(1) foto te zetten. Gelukkig hebben digitale camera's een stitchfunktie ©
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noorden gingen vielen we in Gila Bend met onze neus in de boter.
Bij de Best Western Space age lodge leek het wel alsof onze auto
niet verder wilde en acuut de parkeerplaats op reed. Zowaar een
geweldige ongeplande belevenis en raad eens wat er boven de bar
hing, jawel, de USS Enterprisell
Verder naar het noorden hielden we halt in Flagstaff waar een
bezoek aan de Lowell Observatory op het programma stond. Ik
neem aan dat dit onder Star Trek liefhebbers niet veel toevoeging
behoeft, maar raadpleeg anders eens http://www.lowell.edy
voor

RNST
Financieel Advies

Vervolgens maakten we een 'lusje' langs het prachtige Bryce Canyon
en Capitol Reef National Park in het zuidwesten van Utah, gevolgd
door een spectaculair bezoek aan Monument (John Wayne) Valley!
Om vervolgens via een stukje van de legendarische route 66 verder
te reizen naar New Mexico, ook wel bekend als het mekka van de
sterrenkunde en zonneobservatoria.
Het eerste object dat we in deze staat bezichtigd hebben, staat
echt in niemandsland. Ik heb het dan over het VLA nabij Socorro.
Het V(ery) L(arge) A(rray) bestaat uit een enorm aantal gigantische radiotelescopen die voortdurend als onderdeel van Seti (de
zoektocht naar buitenaardse intelligentie) de ruimte afspeuren,
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Nijmegen
info:
www.tfd.nl

4 oktober
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Iandgoed land van Ooit
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Heusden
info:
www.mysticfair.nl/

5 oktober
dr. Who fanclubdag
locatie:
Wijkcentrum de Brack
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Nijmegen
info:
www.gallifrey.nl

Doom-s
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7 mei 2009
Star Trek XIIn de bioscoop
locatie:
info:
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maar uiteraard gebeurt er veel meer dan
dit project alleen, meer info vindt je op:
http://www.yla.nrao.edu.
Enige dagen later bezochten we het National Solar Observatory nabij het mooie bergdorpje Cloudcroft. Maar eigenlijk deden
we twee in een, want op deze berg (sacra-

op z'n retour waardoor de informatiebronnen van de TFD ook hier en daar opdrogen,
om nog maar te zwijgen over de teruggang
in ledental.
Maar zoals Spock ooit sprak "Th ere are
always alternatives"; aan jullie voorzitter,
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Public Re/ations:
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Ledenadministrotie:
[oyce Geurts
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mento Peak)bevindt zich ook het Apache bestuur en vrijwilligers zal het niet liggen,
point observatory.Is eerstgenoemde volle- we gaan het besteer van maken!
dig bezigmet het bestuderenvan onze zon,
nummer twee houdt zich bezig met een Wat zit er allemaalin de pijplijn voor 2009:
brederspectrumen bekijkt bijvoorbeeldook •
het 25 jarig jubileum van "The Search
hoeveelschadealle gelanceerdesatellieten
for Spock" (de bestevan de tien, maar
in de ruimte veroorzaken.Meer info vind je
dat is de mening van de voorzitter),
de elfdespeelfilm(momenteelgepland
op: http://ososp.nso.edu/ en http:/Lwww. •
apo.nmsu.edu/site/apo.brochure/apo.brovoor releasein mei 2009),
chure.html
• misschien een complete in Klingon
uitgevoerde opera in Den Haag (de
Klaarblijkelijk heeft de nieuwe voorzitter
voorbereidingen daarvoor zijn in volle
iets met het heelalen alleswat zich daarin
gang),
bevindt.... enige dagen later belandden •
het 20 jarig lidmaatschapvan de voorwe in Alamagordo, alwaar het Internazitter bij de TFD(wie weet ga ik daar in
tional Space History Museum gevestigd
mijn rubriek 'uit de doos' nog wel iets
is. Een museum dat alle hoogte- en diepludieksmeedoen),
de 50ste PhillyConen het 20 jarig jubitepunten uit de internationale ruim- •
tevaart belicht. Meer info vindt je op:
leumvan "The Non SportUpdate", het
http://www.nmspacemuseum.org/. Aanlijfblad voor trading card verzamelaars,
maar het aller, allerbelangrijkste het
sluitend reisden we door naar een schit- •
terend natuurfenomeen, White Sands
25-jarig bestaanvan 'The Flying Dutch'
National Parkalvorenswe in Tucsononze
(hebje ideeënhoewe dit moetengaan
huurauto inleverde, niet om terug te vlievieren,we lezenzegraagop info@tfd.nl
gen naar Nederland maar om weer in de
of via een van onze persoonlijke@tfd
trein te stappen,ditmaal naar PalmSprings
e-mail adressen!!l).
in California.
Oftewel ook voor 2009 geldt: Pump up the
volume!!!
Hier hebbenwe ons nog ruim twee weken
vermaaktin )oshuaTreeNational Parken de Mocht dezeextended versievan de voorzitMojave en Colorado woestijn bij een tem- ter bij jullie na het lezenhet gevoel hebben
peratuurvan circa40 tol 45 gradenCelsius, opgeroepenvan, daar moet ik op reageren,
maar behalvedat is het natuurlijk ook een schroom dan niet, maar mail het gewoon
cactusparadijsen omdat we in het voorjaar naar harm@tfd.nl! Misschienis er voor de
waren stond er heel veel in bloei! Uiteinde- mooiste, leukste, beste, grappigste, vervelijk komt ook aan ruim 7 weken vakantie lendste reactieswel een plaatsjein een toeeen einde en landen we eind mei weer op komstigenieuwsbriefof is er ruimte in onze
Nederlandsebodem.
elektronischuitgave,wie weet!
Uiteraard volgt enkele dagen later de
spreekwoordelijketeruggave van de (voorzitters)hamer.Voorwaar iets wat niet mee
zal vallen,want StarTreklijkt in alle fronten

Harm 'mr. fizzbin' Koopman ®

De volgende personen zlln
aanspreekpunt voor overige
functies binnen de vereniging:
Ledenadministratie:
JoyceGeurts
kdw_~!l . . r i I
Conventiegroep:
Pim Blokker
la lu a tld I
Vrijwil/igerscoördinatie:. Ronaid Gordijn en
Peter-jan Hanekamp
1l.,lf~ta(l; a
tI .nl
Redactie:
[oyce Geurts
r!:_da~~@_J)1
Website:
Rowdy van der Veen
wc:b a ter tfd.nl
lid Worden?
Lid worden kan door een briefje te
schrijven aan de secretaris van de The
Flying Dutch, Postbus 135, 3500 AC
Utrecht. U ontvangt dan een acceptgiro.
Ook kunt u zich aanmotden via e-mail:
i f
I en vi" de website:
I
Na betaling van het lidmaatschapsgeld
(€24,- per jaar) ontvangt u:
• Een lidmaatschapspasje waarmee u
korting krijgt bij een aantal winkels
die STARTREKartikelen verkopen (zie
onderaan pagina)
• 6 maal ons verenigingsmagazine
• Korting bij bijeenkomsten van de
vereniging
• Actuele informatic via onze website
wwwf
Verhuizen?
Dan zeker een verhuiskaartje naar The
Flying Dutch. Het komt nog te vaakvoor
dat we bladen retour krijgen omdat men
vergeten is ons een adreswijziging te
sturen.Endat is jammer, want u mist dan
ons verenigingsblad met alle informatie
over StarTrek.
Het doorgeven
van gegevens aan
derden
Het is de vereniging alleen toegestaan
adresgegevenste verstrekkenaan derden
als u daar schriftelijk toestemming voor
gegeven heeft via uw inschrijfformulier
of via een briefje naar TFD, postbus
135, 3500 AC Utrccht. Als u ons geen
schriftelijke toestemming gegeven
heeft, kunnen wij ook niet naar StarTrek
handelaren bevestigen dat u lid bent.
U kunt dan helaasgeen gebruik maken
van een eventuele korting voor leden
van de TFD.
Opzeggen
Beëindigenvan het lidmaatschapvan The
Flying Dutch kan alleen aan het einde
van het verenigingsjaar. Het opzeggen
dient schriftelijk te gebeuren via de
postbus en minimaal twee maanden
voor het verstrijken van het lopende
verenigingsjaar.
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de volgende bladen zijnna te bestellenbij onze verzendservice.Hel kan voorkomendat een blad bijde
verzendserviceis uitverkocht,maar nog wel via de
TfD stand 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 Jnargangen 1995 tlm 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.'s01, 02 en03
Jaargang 1999 nr.'s 01, 02, 03, 04, 05 en 06
Jaargang 2000 nr.'s01, 02, 03, 04, 05 en 06
Jaargang 2001 nr.'s01,03,04,05 en06
Jaargang 2002 nr.'s02, 03, 05 en06
Jaargang 2003 nr.'s 01, 02, 03, 04 en 06
Bladenuit de Jaargangen2004 en 2005 (1,50
Jaargang 2004 nr:s 01, 02, 03, 04, 05 en 06
Jaargang 2005 nr:s 01,02, 03, 04 en05

':lttflm;';lliifD@JlJIAiifJ,I
'9#M·u(mM
Jaargang 2006 nr. s 01, 02, 03, 04, 05 er' 0
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.02 van 2008

€3,"
€4,SO
€4,SO
€4,SO
€4!O
€4,SO

Verzendkostent/m 3 stuks €2,2S
Verzendkosten4 t/m 10 stuks €3,00

[ Ooi, adverteren?

Email naar:advertentle@tfd.nl

]

Uw lidmaatschapspas is geld waardl
Devolgendezakengevenkortingop deaangegevenwaren,wanneeru uw
FlyingDutch pasjelaatzien.Zorg er dusvoor dat u die altijd bij u hebt!

Heb jij ook spullen of materialen die je wilt ruilen, verkopen of ben je
ergens naar op zoek? Dan is de Replicator Roomprecies wat je zoekt!
In deze rubriek kun je namelijk gratis' adverteren! Stuur een email naar
redactie@tfd.nl o.v. v. Replicator Room of stuur een briefkaart naar The
Flying Dutch o.v.v. Replicator Room, Postbus 135, 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
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American Book Centre, The
Spui 12,
101 2 XA Amsterdam

Simtasia
Nieuwe Haven 116,
2801 EC Gouda

Amerlcan Book Centre, The
Lange Polen 23,
2511 CM Den Haag

The Movie Store
HeerlenDautzenbergslraal 53,
641 1 LA Heerlen

Card Ei News strips
Agnietenslraat 12,
2801 HX Gouda
Eppo Stripspeciaalzaak
Kleine Berg 33,
5611 IS Eindhoven

TFD magazine

Image Credit: NASA/JPL-Callech/University

