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Nog een kleine 2 maanden en de nieuwe film komt uit. Zijn jullie
ook al zo benieuwd ernaar? Ik in elk geval wel. In aanloop hier naartoe kunnen jullie in deze editie van onze nieuwsbrief een overzicht
vinden van hoe het allemaal zo gekomen is. Ik hoop dat jullie dat
net zo leuk vinden om te lezen als ik om te schrijven; al die films
nog eens in gedachten nagaan en bedenken wat ik er ook alweer
van vond, was een interessante bezigheid. En het heeft nog een
flink artikel opgeleverd ook.
Maar wat vinden jullie eigenlijk van al die eerdere films? Wat zijn
jullie favorieten? Wij horen het graag, evenals we straks met alle
plezier vernemen wat jullie nu van die nieuwe film vonden. Voldeed
hij aan de verwachtingen, of juist niet. En waarom? Wij zijn zeer
benieuwd om jullie meningen te horen. Dus ik roep jullie.dan ook
allen op om dit vooral met ons te delen.
Natuurlijk is dit niet het enige wat verderop in dit nummer te lezen
valt. We maken ook een uitstapje naar een van die andere, populaire series, namelijk Stargate. Peter van Mierlo heeft weer een en
ander voor jullie op papier gezet over diverse buitenissige en/of
-aardse rassen, Paul Ploeg laat jullie weer delen in zijn gedachten
over enkele boeken die hij gelezen heeft en natuurlijk ontbreken
stukken van onze vaste schrijvers Harm Koopman en Marc Ghijsels
niet.
AI met al weer het nodige te lezen, hopelijk voor elk wat wils. En...
maar liefst 28 pagina's deze keer!!!
Geniet ervan,
)oyce Geurts

.1
'-}/------==-=-=======================~==-=------------------------

NIEUWS
Door: [acqueline Spoelder
Nieuwsoverzicht
01-18

eind 2008 / begin 2009-

Montalban speelde in Star Trek de gevreesde 'Khan' en behoorde daarmee tot één van
de meest legendarische 'slechteriken' uit de
serie. De acteur speelde in de originele Star
Trek reeks de rol van Khan Noonien Singh

o5.oB.C9

Persoonsberichten:
We beginnen met droevig nieuws, een
van de meest populaire Star Trek actrices
en weduwe van Star Trek bedenker Gene
Roddenberry is overleden. Majel BarrettRoddenberry overleed op 76 jarige leeftijd
aan de gevolgen van leukemie. De actrice
speelde al in Star Trek vanaf de allereerste
pilot in 1964 'The Cage', met daarin de rol
van 'Number One' (met donker haar). In de
latere afleveringen speelde ze de hoogblonde verpleegster 'Christine Chapel'. Vanaf
The Next Generation speelde Majal Barrett-

Roddenberry de rol van Lwaxana Troi, de
moeder van Deanna en ambassadeur van
Betazed. Daarnaast vertolkte ze de computerstem in de tv-series en de TNG-speelfilms.
In de nieuwe film vertolkte Majel Barrett
opnieuw de vertrouwde rol van computerstem. Ze heeft deze rol enige maanden
geleden voltooid maar het nieuws over haar
deelname werd pas recent bekend gemaakt.
Majel Barrett-Roddenberry stierf bij wijze
van spreken in haar harnas. Door haar vele
bijdragen droeg ze de bijnaam 'First Lady
of Star Trek'. Majet Barrett-Roddenberry
overleed, na een niet te winnen strijd van
6 maanden, thuis in Californië in het bijzijn
van haar zoon Eugene 'Red' Roddenberry.
Op 4 januari 2009 werd er een herdenkingsdienst voor haar gehouden. Wij wensen de
familie veel sterkte met hun verlies.
Nog meer droevig nieuws: op 88 Jange
leeftijd is Rlcardo Montalban overleden
in zijn woonplaats Los Angeles. Ricardo
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Voor de fans die niet kunnen wachten: op
www.startrek.nl zijn trailers en foto's te zien.

Acteurs:
Wlillam Shatner is er nog steeds niet over
heen dat hij niet gevraagd is voor de nieuwe film. In een interview op youtube vertelt
hij dat hij nooit gevraagd is om de rol van
captain Kirk in de nieuwe film te spelen. J.J.
Abrams reageerde hierop door te zeggen
dat de reactie van William Shatner is gebaseerd op een misverstand. Shatner is niet
gevraagd omdat het gewoon niet lukte om
captain Kirk de rol geven die hij verdiende.

in de aflevering Space Seed. Ricardo Montalban kwam 15 jaar later terug in Star Trek
met een verpletterende rentree met zijn rol
als Khan in de tweede speelfilm The Wrath
of Khan. Deze film maakte veel los bij de
fans en deed het uitzonderlijk goed in de
bioscopen. In deze 2e speelfilm, die veel
betere kritieken kreeg dan The Motion Picture, komt Khan terug, ouder en geslepener,
en vol van haat jegens Kirk. Hij zint maar op
één ding: wraak. De hele film is een schitterend katoen-muis spel in de ruimte, en is ook
nu nog, ondanks wat gedateerde special
effects, absoluut het kijken waard. De performance van Montalban is vooral in deze
speelfilm van grote klasse. Hierdoor wordt
deze speelfilm door de fans samen met First
Contact tot de beste Star Trek films gerekend die er tot nu toe zijn gemaakt.
Ricardo Montalban werd ook zeer populair
bij het grote publiek in zijn rol als Mr. Roarke
in de tv-serie Fantasy Island. Met het overlijden van Montalban is weer een grote naam
uit de oorspronkelijke Star Trek reeks heen
gegaan. Wij wensen de familie veel sterkte
met hun verlies.

Meer nieuws over William Shatner: op 25
januari 2009 zal hij the Fifteenth Annual Screen Actors Guild (SAG) Awards openen. William Shatner heeft al diverse SAG
awards gewonnen. Ook dit jaar is hij weer
genomineerd. Hij is genomineerd voor een
'Outstanding Performance door een man-

nelijke acteur in een Drama serie' voor zijn
rol in Boston Legal. Shatner moet het opnemen tegen larnes Spader van Boston Legal,
Michael C. Hall van Dexter, Hugh Laurie van
House M.D. en Jon Hamm van Mad Men.

Jonathan

Film XI:
Goed nieuws voor de fans die niet kunnen
wachten tot de nieuwe film uitkomt: hij is
nu helemaal klaar. Volgens J.J.Abrams, die
zelf uitermate tevreden is over het resultaat,
zullen de fans uitermate verrast zijn over
het resultaat. De film gaat op 7 mei 2009
in première .

Frakes (Riker - TNG) heeft in
een interview gezegd dat hij erg optimistisch is over de nieuwe film. Hij heeft een
bezoek gebracht aan de set en was erg
onder de indruk van wat hij daar gezien.
heeft. Jonathan Frakesdenkt dat de nieuwe
film een groot succes gaat worden. Laten
we hopen dat hij gelijk krijgt.
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Kate Mulgrew (Janeway - VOY) zal vanaf 4 maart tot en met 5 april 2009 de rol
spelen van Maria Calias in the Paper Mill
Playhouse in New
Jersey. Het stuk
gaat over het leven
van de legendarische
operazangeres en wordt
geregisseerd door
Wendy Goldberg.
Voor meer info en
kaartverkoop kun
je kijken op www.
pepermill.org.
John Blllingsley (Phlox - ENT) speelt de
rol van professor [arnes Kellog in de film
American Summer. De film gaat over een
tuinman en een zwembad schoonmaker die
een
leegstaand
huis veranderen
in een huis voor
prostituees.
De
film gaat in juni
2009
in
Amerika in première.
Wanneer de film
in Nederland te
zien is is nog niet
bekend.

collectors-items werden. Dit zijn onder
andere deze Star Trek Barbie sets. Met de
nieuwe speelfilm heeft Mattel een nieuwe
set op stapel staan!
De poppen komen in de 12 inch uitvoering op de markt en er zijn nu afbeeldingen
vrij gegeven van Kirk (Chris Pine), Spock
(Zachary Quinto) en Uhura (Zoe Saldana)
inclusief enkele accessoires als phasers en
communicators. De sets komen naar verwachting in april op de markt.
Star Trek heeft al decennia lang een historische band met de Barbiereeks en de sets
werden daardoor legendarisch. Recentelijk
kwam Mattel ook met Barbie sets van andere filmkarakters, zo kwam een Lois Lane Barbie uit de Superman reeks op de markt.

Op de dvd zie je leuke televisie uitzendingen waar de TFD bij betrokken was. De
vele ludieke acties van de TFD trokken de
nodige aandacht. Beeldmateriaal van onder
andere Patrick Stewart (Picard - TNG) en
Robert Picardo (EMH - VOY) in Nederland
en impressies van Star Trek fans in talkshows
en late-night shows. En uiteraard diverse
samenvattingen van fans op de TFD- en
Utopia conventies. ®

Nieuwe Star Trek Barbie sets!
Er komen wel vaker Barbiesets op de markt
en dat is geen nieuws. Maar er zijn maar weinig sets uitgekomen die gelijk legendarische

Beste Star Trek liefhebber,

(het- nieuwe)

Star

Ik was onlangs een van de gelukkigen die ongeveer 20 minuten
van de film heeft kunnen zien. Ik moet eerlijk zeggen dat ik zeer
positief verrast ben door wat ik gezien heb; een heerlijk vlotte
en moderne Star Trek-film met een goed verhaal. Daarnaast veel
actie, prachtige visual effects en natuurlij]; nieuwe (of moet ik zeggen oude?) bekenden.
Op het gebied van Home Entertainment valt er eindelijk weer veel
nieuws te melden. Ook daar wordt nu de "final frontier" verkend
door het uitbrengen van de eerste zes films en TOS seizoen 1 op
Blu-ray. Voor degenen die niet bekend zijn met het fenomeen Bluray (kan het me niet voorstellen onder de fans) een korte uitleg:
Blu-ray is de overtreffende trap in beeld f:i geluid van DVD met
bovendien ongekende mogelijkheden ~t interactiviteit en online
bonus content / communities. Er gaat dus letterlijk een nieuwe
wereld voor je open!
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Tweede uitgave van TFD DVD nu te
koop!
De succesvolle dvd-uitgave 'The Flying Dutch in Beeld 1995 - 2005' was snel uitverkocht. Daarom heeft de TFD een herdruk
uitgebracht voor hen die achter het net
visten.
De dvd kost slechts EUR 9,76 inclusief verzendkosten. Jekan de dvd bestellen door dit
bedrag over te maken op rekeningnummer
3237505 ten name van The Flying Dutch
onder vermelding van 'De TFD in Beeld'.
Zorg dat je naam en adres bij de betalingsopdracht vermeld staat.
De dvd wordt dan zo spoedig mogelijk
thuis gestuurd. Dit alles zolang de voorraad
strekt. Is de tweede druk inmiddels uitverkocht en je hebt wel betaald, dan krijg je het
geld teruggestort.

Diversen:

Eindelijk is 2009 aangebroken; het jaar van
Trek!

Voor Barbie zelf is 2009 sowieso een bijzonder jaar, want de slanke schone wordt
namelijk 50. Naar verwachting zal producent Mattel met meer bijzondere sets gaan
komen in dit jubileumjaar.

In deze nieuwe wereld kun je dus de Star Trek films en series eindelijk beleven zoals het bedoeld is: high tech, puntgaaf en in hoge,
overdonderende kwaliteit!
Vlak voor de bioscoop release op 7 mei liggen deze producten
0veral in de winkel dus get ready!
Groeten,
Dave van Velzen
Product Manager Catalog & Star Trek
Paramount Home Entertainment Benelux
PS: Filrntip voor de sci-f fans: Watchmen - ga dat zien in maart!
Het is onbeschrijfelijk goed!
PS2: DVDtip Eagle Eye - een high tech thriller die je paranoia
bezorgt!
Disclaimer: De inhoud van deze column is geheel voor de verantwoordelijkheid van
de schrijver ervan. De TFD kan ap geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk gehoudeh worden voor hetgeen hierin gezegd en/o: aangeboden wordt.
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Door: ioyce Geurts
I. OE WED ERnRRR TOE:
Het begon allemaal in 1966 met een televisieserie die een soort
combinatie was tussen een western en een ruimteavontuur: Star
Trek. Tegenwoordig bij de fans bekend als The Original Series,ofwel
TOS.
Zich afspelend op een ruimteschip, de Enterprise, noemde de bedenker ervan, Gene Roddenberry (1921-1991), het een soort 'Wagon
Train to the Stars'. Hij zag in de kapitein van de Enterprise een soort
'Horatio Hornblower'; een heldhaftig avonturier. Deze kapitein werd,
na een eerste pilot met captain Pike aan het roer, captain James
Tiberius Kirk, vertolkt door William Shatner.
Kirk werd terzijde gestaan door een allen, namelijk de Vulcan Speek,
gespeeld door Leonard Nimoy. Spock liet ons kennismaken met de
Vulcans en hun bestaansfilosofie: de logica en het uitbannen van
emoties. Dat wil zeggen: ze hebben wel emoties (en nog wel zeer
heftig ook), maar weten deze te beheersen/controleren of zo je
wil: onderdrukken. Spock werd binnen de kortste keren ongekend
populair bij de kijkers: hij werd erg sexy gevonden.
De derde persoon die een zeer belangrijke rol speelde in de serie
en samen met Kirk en Spock een soort van drie-eenheid vormde
was doctor Leonard 'Bones' McCoy, een rol van de in 1999 (aan
de gevolgen van prostaatkanker) overleden DeForest Kelley. Deze
'old country doctor' zoals hij zichzelf beschreef, lag regelmatig in de
clinch met de emotieloze logica van Speek, maar er was sprake van
een diepe vriendschap tussen hem, Kirk en Spock en dat was overal
ook wel duidelijk merkbaar, zelfs in de (meestal zeer humoristische)
kibbelpartijen tussen Spock en Bones.
Hoewel zij drieën aanvankelijk de enigen waren die in de 'theme'
hun namen voorbij zagen komen, is er nog een aantal belangrijke co-stars, namelijk chief engineer Montgomery 'Scotty' Scott,
communications-officer
Nyota Uhura, roerganger Hikaru Sulu en
navigator Pavel Chekov. Deze rollen werden respectievelijk vertolkt
door wijlen larnes Doohan (t 2005), Nichelle Nichols, George Takel
en Walter Koenig. In principe allemaal zeer vermeldingswaardige
rollen, omdat het een goed beeld geeft van de ideeën van Gene
Roddenberry: een maatschappij waarin de aarde een geheel is, alle
nationaliteiten en rassen werken met elkaar samen en er zijn geen
onderlinge oorlogen meer. Tot nu toe nog een zeer utopistisch
beeld van de toekomst als je het mij vraagt, maar wel een beeld
waarvan ik hoop dat dit ooit nog eens waar zou kunnen worden ...
Een speciale vermelding hierbij wil ik geven voor de rol van NichelIe Nichols, Als Uhura vervulde zij een voorbeeldfunctie voor 'de
zwarten', door het hebben van een belangrijke functie, gelijkwaardig aan 'de blanken'. Hierom werd zij zelfs geprezen door Martin

Luther King en deze verzocht haar deze rol niet op te geven. Kom je
Nichelle ooit tegen op een conventie: vraag dan vooral naar dit verhaal; zij vertelt het graag en het is heel bijzonder om te horen dat zij
dit verzoek speciaal kreeg van deze belangrijke voorvechter voor de
emancipatie van de 'black-Arnericans' en gelijke rechten voor allen.
Naast al deze bovengenoemde personen is er nog iemand die een
vermelding waard is: nurse Christine Chapel, gespeeld door Majel
Barrett, de toekomstige echtgenote van Gene. Rode draad door
haar verhaallijn heen was een niet beantwoorde verliefdheid op
mister Spock. [Majel is ons onlangs helaas ontvallen; er is elders in
deze nieuwsbrief meer over haar en haar enorme Star Trek betrokkenheid te lezen, JG]
Met zijn allen beleefden zij de meest uiteenlopende avonturen in
wat eerst een vijfjaars- en later een continue missie was: 'to boldly
go where no men has gone before' (vertaling kan zijn: stoutmoedig
gaan waar nog geen mens geweest is).
Die eerste vijfjaarsmissie hebben wij mogen aanschouwen in een
televisieserie van drie seizoenen, na het derde seizoen helaas stopgezet vanwege een gebrek aan kijkcijfers. Dat dit voor een groot
deel te maken had met een zeer ongunstig tijdstip van uitzenden,
laat ik maar even buiten beschouwing ... Vermeldingswaardig is
hierbij wel dat dit derde seizoen er niet eens gekomen was zonder fancampagne voor het voortbestaan van de serie. De studiobazen wilden er al na het tweede seizoen de stekker uittrekken, maar
dankzij de vele brieven van fans die er arriveerden, na een initiatief
van fan van het eerste uur lane Trimbie, werd er toch nog groen
licht gegeven voor een derde seizoen.
Na het einde van dit derde seizoen was het even stil op productiegebied, maar de fans bleven bezig met Star Trek: de re-runs werden
zeer goed bekeken en het conventie-circuit kwam op gang met veel
succes.
In de loop van de tijd kwamen er geruchten over een nieuwe serie,
verhalen hiervoor werden al voorgesteld, maar uiteindelijk kwam dit
er niet van. Wel kwam er een animatie serie, tegenwoordig bekend
als TAS (The Animated Series), waarin alle bekende personages uit
TOS weer terugkomen, met daarnaast nog een paar nieuwe waar ik
nu niet over in detail ga treden, aangezien ze in latere versies van
Trek niet meer voorkwamen. larnes Doohan, Walter Koenig, NichelIe Nichols en Majel Barrett vertolkten hier veel van de stemmen. De
serie had in totaal 22 afleveringen van een klein half uurtje en ging
verder waar TOS gebleven was. Nu is hier wel enige discussie over
of dit wel of niet 'echte Star Trek is', vandaar dat het misschien is
dat noch de nieuw geïntroduceerde personages, noch de verhaallijnen gecontinueerd worden? Maar in de chronologische volgorde
hoort het er wel bij .
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Toch waren de geruchten over een nieuwe serie niet voorbij na TAS, the one'. Kirk moet dan ook niet treuren. Uiteindelijk krijgt Spock
er bleef hier en daar iets circuleren, maar pas na het grote suc- een 'ruimte-begrafenis'; zijn lichaam wordt in een 'kist' de ruimte
ingeschoten en belandt op de planeet die zich dankzij het Genesisces van George Lucas' Star Wars gebeurde er weer iets, namelijk
project aan het ontwikkelen is.
een film. 'The Motion Picture' was geboren. Het verhaal uit deze
film was een van de geopperde ideeën voor de tweede serie en
dat is ook wel te zien. De film is ook eigenlijk meer een verlengde
Deze tweede film is een film die door velen gezien wordt als de
beste film met de TOS-cast. Dit kan niet gezegd worden van de
aflevering dan echt een film, maar dan het verhaal zo uitgesmeerd
dat het wel de lengte van een film wordt. Het gaat over een enti- daaropvolgende film 'The Search for Spock', maar niettemin vind
teit, V'Ger, die een spoor van vernieling achterlaat op weg naar de
ik dit een vermakelijke film. Het is een direct vervolg op de vooraarde en ook de aarde lijkt dan aan vernietiging onderhevig te zijn. gaande film, waarin de bemanning van de Enterprise - zoals de titel
De bemanning van de Enterprise gaat op onderzoek uit en komt
al zegt - op zoek gaat naar Spock. Het blijkt namelijk dat Spock zijn
tot enkele wonderbaarlijke ontdekkingen. V'Ger blijkt oorspronke- 'Katra' (levende ziel), via een 'mind meld' heeft overgebracht naar
McCoy, die daardoor een soort van 'gespleten persoonlijkheid' ontlijk Voyager VI te zijn geweest, een ruimtesonde die in een zwart gat
verdween. Het blijkt dat deze op een planeet met levende machines
wikkelt. En als lichaam en Katra van elkaar gescheiden zijn, dan gaat
terechtkwam, daar gerepareerd is en toen weer op pad gestuurd is de ziel blijkbaar geheel verloren, vertelt Spocks vader Sarek aan Kirk.
Enfin, onze helden gaan dus op zoek naar het lichaam van Spock,
om zijn missie te voltooien. Die missie werd geïnterpreteerd om 'te
leren wat er te leren valt en dit aan de maker te rapporteren'. Ze
dat op de Genesis-planeet ligt. Maar ... surprise, surprise, ... door
weten uiteindelijk de informatie te krijgen, totdat V'Ger wil samen- de effecten van het Genesis-programma is ook dit lichaam gaan
smelten met 'zijn maker'. Commodore Decker (die door Kirk als het
regenereren, maar omdat het hele zaakje erg instabiel is, veroudert
hij zeer snel. Kirk en de zijnen treffen dan ook uiteindelijk een bijna
ware van de captains-ehair 'gewipt' is) werpt zich op als vrijwilliger;
volwassen Spock aan en natuurlijk vindt het laatste stukje veroudeze versmelten, waardoor een nieuwe levensvorm 'geboren' wordt
en de aarde weer veilig is. Op zich een mooi verhaal, zeker passend
ring plaats als ze erbij zijn. Maar het is wel alleen een leeg lichaam,
een omhulsel. De ziel bevindt zich immers in McCoy. Na de nodige
in de visie van Gene Roddenberry, maar doordat het wel erg uitgeperikelen die met een Klingon-captain te maken hebben en de versmeerd is, verloopt alles heel traag. Maar de film leverde voldoende
centjes op om een tweede film te gaan maken.
nietiging van de Enterprise, weten ze met het Klingon-schip weg te
komen en hup, naar Vulcan. Aldaar worden Spocks lichaam en ziel
'The Wrath of Khan', film nummer twee brengt een oude bekende
verenigd en 'eind goed, alles goed'.
terug uit de serie, namelijk Khan Noonien Singh, op meesterlijke
wijze vertolkt door Ricardo Montalban. In de aflevering 'Space Seed' Hierna volgt de in mijn ogen leukste film 'The Voyage Home', bij
uit het eerste seizoen maken we kennis met hem. In deze aflevering
velen ook wel bekend als 'die film met de walvissen'. In deze film
is er weer eens een object op weg naar de aarde, onderwijl een
'vindt' de Enterprise een oud schip, de U.S.S. Botany Bay. Aan boord
hiervan bevindt zich een aantal 'bevroren' mensen. De bemanning
spoor van vernieling achterlatend (ja, ik weet het, dit hebben we
van de Enterprise ontdooit deze en biedt ze hulp en vriendschap aan, al eens eerder gezien, maar toch ... ). En natuurlijk kunnen Kirk en
maar een van deze personen is Khan, die in de zogeheten 'Euge- zijn bemanning dat niet zomaar laten gebeuren. Ze gaan op ondernetische oorlog' (een oorlog waarin genetisch verbeterde mensen
zoek uit en ontdekken dat het object iets uitzendt in 'walvissentaal',
om precies te zijn van bultruggen en bij geen antwoordt vernietigt
een grote rol speelden) een leider was en hij weet de Enterprise in
handen te krijgen en wil zo weer een rijk gaan starten. Kirk en de
het de ontvanger van de boodschap. En laat nu net die bultrugzijnen weten hier een stokje voor te steken en uiteindelijk wordt
gen uitgestorven zijn sinds een paar honderd jaar ... Ok, nu ja, dan
maar een reisje in de tijd, nietwaar? Aldus geschiedt en onze vrienKhan met zijn volgelingen verbannen naar een behoorlijk onherbergzame planeet, waar het de bedoeling is dat ze daar een nieuw
den belandden in San Francisco in de twintigste eeuw. Dit levert
eigen bestaan opbouwen. Een van deze volgelingen is een lieute- natuurlijk hilarische taferelen op; zoals bijvoorbeeld een scène in
een bus, waar een vervelende passagier een gettoblaster zeer luid
nant Maria McGivers, die de vrouw van Khan wordt.
heeft aan staan en Spock hier met een Vulcan nerve pinch een eind
aan maakt (met luid applaus van alle reizigers tot gevolg) of midHet vergaat Khan c.s. echter niet naar wens op deze planeet, waar
we in 'The Wrath of Khan' achter komen. Chekov bevindt zich aan
denin de Koude Oorlog de vraag van een Rus (i.c. Chekov) in het
boord van het schip de Reliant, dat in de buurt komt van de pla- openbaar: 'where are the nuclear wessels?' en nog veel meer, maar
daarvoor moet je toch echt de film zelf zien. 0 ja, ze weten ook nog
neet waar Khan (nog steeds de geweldige Montalban) zich bevindt
en deze weet de Reliant in handen te krijgen door middel van het
2 bultrug-walvissen te vinden (George en Gracie) en deze mee te
gebruik van een soort aal die je door het oor naar binnen laat krui- nemen naar hun eigen tijd. Hoera! Kirk en de zijnen hebben weer
pen en die dan het brein van het slachtoffer beheerst. Khans vrouw
eens de aarde gered ... Een film met humor en veel reflectie op de
Maria is een slachtoffer geworden van zo'n aal en Khan, die Kirk
twintigste eeuw; hij blijft nog altijd de moeite waard om opnieuw
te zien.
overal de schuld van geeft, is uit op wraak. Ondertussen is er elders
een wetenschapsteam beziq met het zogeheten 'Genisis-device'
een technologie die een dode planeet tot leven kan wekken, waar- Helaas geldt dit laatste in mindere mate voor de volgende film: 'The
Final Frontier'. Hier ga ik niet veel woorden aan vuil maken: er is
door deze gekolonialiseerd zou kunnen worden door wie je er zou
willen laten wonen, af te vuren met een torpedo. Khan is achter het
een Vulcan die wel emoties heeft, die anderen 'geneest' van hun
pijn, de Enterprise gaat en op zoek naar God. En deze vinden ze.
bestaan van dit programma gekomen en wil er alles over weten en
doordat er mensen onder controle staan dankzij de alen lukt dit
Of toch niet, want zoals Kirk heel terecht opmerkt 'wat moet God
met een ruimteschip?'. En bedrieger dus. Nu ja, Kirk weet met zijn
hem. Om een lang verhaal kort te maken: Khan weet de Enterprise
vrienden toch wel de boel te redden en alles komt weer op z'n pote vinden en vuurt de Genesis-torpedo af, ook al betekent dit dat
Enterprise en Reliant allebei vernietigd zullen worden. Echter Spock
tjes terecht.
offert zichzelf op om de Enterprise te redden, als Bones probeert
Heeft iemand het patroon al ontdekt? Film 1 matig, 2 heel goed, 3
hem tegen te houden, legt hij zijn vingers op diens voorhoofd en
matig, 4 goed, 5 slecht... De 'vloek van de oneven films' begint zo
zegt 'remember'. De Enterprise wordt gered, en als een emotionele
langzamerhand duidelijk te worden ...
Kirk bij de stervende Spock is, zegt deze dat zijn offer heel logisch
is, want 'the needs of the many outweigh the needs of the few, or
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Nu weer een 'even' film: 'The Undiscovered Country'. Een film die
draait om het einde van het jarenlange bestaan van de onenigheden met de Klingons. Om hier wat duidelijkheid over te geven moet
ik even een uitstapje maken: de Klingons, een buitenaards ras, met
een zeer oorlogszuchtige aard zijn al sinds het begin van TOS (en als
je later de serie Enterprise ziet nog veel langer) de eeuwige tegenstanders. De situatie is mijns inziens ook ergens wel vergelijkbaar
met de Koude Oorlog en laat deze nu tot een einde zijn gekomen
in de jaren 80 ...
Terug naar de film: de thuiswereld van de Klingons raakt in de problemen doordat de maan Praxis explodeert, waardoor de atmosfeer van de planeet aangetast wordt en deze onbewoonbaar wordt.
Reden voor hun om een verdrag te willen gaan sluiten met de Federation (zeg maar het universele samenwerkingsorgaan, waarin onder
andere de mensen en Vulcans en nog vele anderen deelnemen) en
hulp te vragen. Hiervoor dienen er besprekingen plaats te vinden en
de Klingon Chancellor moet daarvoor getransporteerd worden naar
de betreffende locatie. En wie wordt met deze taak opgezadeld? Je
raadt het al: de Enterprise. Kirk is hier niet bepaald gelukkig mee,
maar Spock is helemaal voorstander van de vrede. Zoals je wel op
je klompen zult kunnen aanvoelen, gaat er natuurlijk iets mis tijdens
de reis. Enja hoor, ze worden aangevallen, er stralen zich een aantal
mensen gekleed in Federation-uniform naar het schip en de Chancellor wordt neergeschoten. en sterft, ondanks verwoede pogingen
van Bones om hem te redden. Kirk en McCoy worden beschuldigd
vandeze snode daad, krijgen een Klingon schijnproces en worden
wegens moord tot levenslang veroordeeld in de barre strafkolonie
'Rura Penthe'. Met of ondanks hulp (oordeel zelf als je de film ziet)
van een vormveranderaar, vertolkt door Iman, weten ze te ontsnappen. Sulu, die inmiddels captain is van zijn eigen schip, de Exelsior,
schiet ook nog te hulp. Uiteindelijk weten ze de samenzweerders te
ontmaskeren en kunnen de vredesbesprekingen beginnen ...
Op naar film VII: 'Generations'. Inmiddels was er een nieuwe televisieserie gekomen: The Next Generation (TNG), die met veel succes zeven seizoenen heeft gelopen. En aangezien de TOS-castleden
allemaal toch een dagje ouder begonnen te worden, vonden 'the
powers to be' dat het tijd werd om het stokje over te geven en met
TNG-films verder te gaan. En dus volgde een film waarin dit ook
gebeurde. De film begint met de Enterprise-B, waar onder andere Kirk als VIP aanwezig is bij de lancering: zij komen een dodelijk energie-lint tegen, waarbij er een beschadiging in het schip
optreedt, Kirk schiet te hulp en lijkt vervolgens omgekomen in actie.
Vele jaren later ... Picard (de captain uit TNG) en de zijnen krijgen
opnieuw te maken met dit lint: een wetenschapper (een EI-Aurian,
genaamd doctor Tolian Soran) die er in het verleden in vastgezeten
heeft, wil terug en brengt hele planeten in gevaar door het te proberen te 'lokken'. Picard kan het niet alleen oplossen en heeft de
hulp nodig van Kirk, die niet dood bleek, maar vast zat in het lint
met haar schijnwereld Nexus. Picard weet Kirk te overreden hem te
helpen en samen weten ze doctor Soran te verslaan. Helaas kost het
Kirk wel zijn leven en nu echt. .. Picard begraaft hem op de planeet
die ze gered hebben.
Nu hebben we voorlopig het TOS-tijdperk even afgesloten, maar
dat is nog niet het einde van de Star Trek saga:
In het kort een overzichtje van de niet-TOS producten: ondertussen is er een derde serie van start gegaan: Deep Space Nine; zich
afspelend op een enigszins afgelegen ruimtestation en staat er een
vierde serie op stapel: Voyager; het schip de Voyager, onder leiding
van een vrouwelijke captain (Kathryn Janeway) raakt verdwaald in
en ander ruimtekwadrant en moet de weg naar huis vinden, liefst
eerder dan de 70 jaar die het zou duren als de 'recht-toe recht-aan'route zouden nemen ... Daarnaast volgen nog drie TNG-films: 'First
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Contact', 'Insurrection' en 'Nemesis'. Van deze films heeft de eerste
een enorm succes, maar vallen de bezoekersaantallen van de laatste twee helaas tegen. Tenslotte is er nog een vijfde serie: Enterprise,
echter deze wordt al na vier jaar gestopt in verband met tegenvallende kijkcijfers.
Is er hier nu een patroon: 'Insurrection', 'Nemesis', 'Enterprise'; allemaal tegenvallende inkomsten?
Betekent dit een einde van de franchise of zal J.J.Abrams erin slagen
om nieuw leven erin te blazen met de elfde film: 'Star Trek'

11.DEELFDEFILm: '8TRIl TIlEK'
In mei van dit jaar zullen we het allemaal weten. Is het Abrams
gelukt of niet? De film lijkt veelbelovend volgens allerlei geruchten,
de trailer was aan het einde van 2008 een van de meest bekeken
trailers op Youtube..;
Maar wat weten we nu over deze film?
We weten dat hij zich afspeelt rondom de cast van TOS, maar dan
een aantal jaren voordat de eerste serie plaatsvond. Hij lijkt te spelen
rond de Starfleet-academy jaren van Kirk, Spock en hun collega's.
Hij zou onder andere gaan over het ontwikkelen van de vriendschap
tussen deze twee. De officiële synopsis van regisseur Abrams en de
schrijvers laat niet veel los, hij zegt namelijk het volgende: [de film)
wordt een nieuwe visie op het grootste ruimteavontuur aller tijden,
met een jonge, nieuwe crew die stoutmoedig gaat waar nog geen
mens gegaan is.
We weten wie er meedoen en wie deze personages vertolken, hier
volgt een overzichtje betreffende de 'oude bekende castleden':

Daarnaast weten we dat de ouders van Spock, Sarek en Amanda,
hun opwachting zullen maken. Zij worden gespeeld door Ben Cross
en Winona Ryder.
En dan is er nog ene 'Nero', gespeeld door Eric Bana; hij 'ZOude
slechterik van de film zijn en mogelijk een Romulan.
Tenslotte werd kort voor haar overlijden op 18 december 2008 nog
bekend dat Majel Barrett Roddenberry de computer-stem weer voor
haar rekening nam; ten tijde van haar overlijden waren de laatste
opnames net voltooid.
Onze première zal op 7 mei zijn: daarna zullen we het allemaal
weten en natuurlijk zijn wij heel benieuwd naar JULLIEmeningen
over de film, dus ik nodig jullie allen van harte uit om je kritieken
met ons te delen via redactie@tfd.nl ®
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Majel Barrett Roddenberry
The First Lad of Star Trek

Door: foyce Geurts
Bronnen: www.roddenberry.com,

www.imdb.com

Number One uit 'The Cage', nurse (en later doctor) Christine Chapel uit TOS, Lwaxana Troi uit TNG (en enkele afleveringen van DS9),
diverse stemmen in TASen natuurlijk de computerstem in alle series
en films, tot en met de laatste, nog niet uitgekomen elfde film. De
enige die aan ALLEincarnaties van Star Trek heeft meegewerkt. ..
Dan heb ik het over Majel Barrett, geboren als Majel Lee Hudec
in Columbus, Ohio. Hier groeide ze op en haar liefde voor acteren begon al jong: op haar tiende deed ze al mee aan een acteerworkshop en ook tijdens haar high school jaren vervolgde ze met
deze interesse. Ze ging echter naar college om rechten te studeren,
maar na een jaar verhuisde ze naar New Vork en veroverde rollen in
'Models by Season', daarna toerde ze met 'The Solid Gold Cadillac'
door New Orleans, Texas, Oklahoma en San Francisco.
In New Vork was er echter een stevige concurrentie, te stevig naar
Majels zin en ze verhuisde naar California, waar ze in het Pasadena
Playhouse, een van Amerika's grote theater-instituten, een rol kreeg
in 'All for Mary'. Later in de vijftiger jaren speelde ze in diverse films
van Paramount, maar toen kwam ze tot de beslissing dat de werkelijke vooruitgang plaatsvond in de televisiewereld en dat was de
plek waar ze wilde zijn.
Rollen in verscheidene series volgden, waaronder 'Westinghouse
Desilu Playhouse' en 'Bonanza'. Op een gegeven moment kwam
ze Lucille Bali tegen tijdens een acteerles en kreeg ze een (exclusief)
contract bij Desilu. Kort daarna deed ze mee in een aflevering van
'The Lucy Show', genaamd 'Lucy is a Kangaroo for a Day'.
In 1964 stond ze niet meer onder een exclusief contract en toen
nam ze een gastrol aan in de nieuwe MGM serie 'The Lieutenant',
geproduceerd door ene Gene Roddenberry. Er ontstond een goede
vriendschap en vijf jaar later traden ze in het huwelijk. Later in het
jaar 1964 gaf Roddenberry haar een rol in 'The Cage', de eerste
pilot voor Star Trek. Haar rol als Number One, de eerste officier van
de Enterprise viel echter niet zo in goede aarde bij de studio bazen
van NBC. Ze was blijkbaar een te krachtig en autoritair personage
voor die tijd. Roddenberry kreeg wel de opdracht een tweede pilot
te maken, maar dan zonder de vrouw (en ook zonder de Vulcan,
maar hier heeft ie zijn 'poot' stijf gehouden). Deze tweede pilot viel
in 'betere aarde' en Star Trek was geboren.
Het verhaal gaat dat Majel vermomd met een blonde pruik Gene's
kantoor binnengegaan was en dat zelfs hij twee keer moest kijken
voordat hij goed doorhad dat zij het was. En zo zou ze aan de rol
van nurse Christine Chapel gekomen zijn. Een andere versie is het
verhaal dat Roddenberry zich haar werk in 'The Cage' herinnerde
en haar onder de naam Majel Barrett (voorheen gebruikte ze M.
Leigh Hudec) met een blonde pruik heeft aangenomen ...
Op 6 augustus 1969 zijn Majel en Gene in het huwelijksbootje
gestapt, in een traditionele Boeddhistische-Shinto ceremonie in
japan. Hoewel de scheiding van Gene op dat moment niet rond
was en ze hun huwelijk met een burgerlijke ceremonie legaal maakten op 29 december van datzelfde jaar, beschouwden zij beide de
eerste ceremonie hun echte bruiloft.

Een kleine vijf jaar na de trouwerij en wel op 5 februari 1974 werd
hun zoon Eugene Wesley Roddenberry, jr. geboren; ook wel bekend
als 'Rod'.
Na het overlijden van Gene (24 oktober 1991) heeft Majel de scifi series Andromeda en Earth: Final Conflict geproduceerd. In deze
laatste speelde zij zelf de rol van doctor julianne Belman. In 1996
speelde ze een gastrol in Babylon 5, een serie die als uitdager en
concurrent van Star Trek beschouwd werd.
Ook buiten het Star Trek universum heeft ze rollen gespeeld: 'A
Guide to the Married Man', 'Westworld' (met Vul Brynner) en 'The
Domino Principle' (Gene Hackman), maar dat waren altijd kleine
rollen. Tevens was zij de computerstem in een aflevering van 'Family
Guy'.
Majel was eigenares en drijvende kracht van Lincoln Enterprises,
een postorderbedrijf dat zij en Gene gestart zijn om alle hopen verzoeken voor Star Trek gerelateerde materialen aan te kunnen.
Haar hobby's bestonden onder andere uit golf, goudbewerking,
gastronomisch koken en edelsteen-bewerking.
Majel overleed op 18 december 2008 in haar huis in Bel Air, aan
de gevolgen van leukemie. Ze sliep vredig in, omringd door haar
dierbaren. ~
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Het Eiland
Door: Joke 5isko

Deel IX
Haar speer stak nog steeds in zijn schouder. De speer van de man
was gebroken, versplinterd.
De beer kwam dichterbij. Zij deed uit pure doodsangst enkele stappen achteruit. Tranen dropen over haar gezicht, liepen in haar hals,
druppelden op haar hemd.
Ze viel neer op haar knieën. Ze probeerde het dier om vergiffenis te
smeken. Hij had alles al van haar afgenomen. Haar man lag ergens
dood of stervend tussen de struiken. Haar beschermeling, de oude
aap lag levenloos neer op de grond. Bloed uit zijn mond.
Zij was er nu nog. Ze huilde. Ze schreeuwde.
De beer richtte zich weer op zijn achterste poten. Een donkere schaduw viel over haar neer. Achter het dier zag ze hoe de zon achter de
horizon kroop. Het licht verliet de wereld. Waarschijnlijk voor eeuwig, dacht ze en keek naar de beer.
Ze wist dat ze ging sterven. Kwijl sijpelde op haar gezicht. De stank
van het dier prikkelde haar neusorgaan. Hij richtte zijn klauwen.
De poot kwam neer. Recht naar haar hoofd. Ze sloot de ogen.
En toen vanuit het niets gebeurde het ondenkbare. Haar dood werd
uitgesteld.
De oude aap was plots terug opgesprongen en had zich voor haar
geworpen.
De klauw doorboorde zijn lichaam. Bloed spoot als een fontein in
het rond. Ingewanden spatten op de grond. De vrouw zag zijn
ogen. Gevoelens en gedachten die ze begreep.
Vergeet mij niet, zeiden ze. Toen verdween het licht.
Het leven verliet de oude aap.
Het oudste levende wezen van het eiland ging naar zijn voorouders,
in wiens gezelschap hij zich niet zou moeten schamen. Misschien
had hij alles veel eerder kunnen voorkomen, maar waarschijnlijk
stond het zo geschreven. Stond hun lot al eeuwen vast. De aap wist
het niet. Maar dat maakte niet meer uit. Hij had de vrouw gered.
Een leven voor een leven. De enige en oudste wet.
Hij belande op de grond. Afscheid van zijn vallei.
Hij was dood.
Een moment lang was alles stil.
Geen gefluit van vogels. Geen gesnik van de vrouw. Geen gebrul
van de Mugato.
Alles was stil.
Stilzwijgend treurend om de dood van de eilandbewoner. De zon
was verdwenen achter de horizon. De beer keerde zich terug naar
de vrouw. Klaar om zijn moordpartij af te sluiten. Weer richtte hij
zijn klauwen. Maar ditmaal leek hij even te aarzelen.
En die aarzeling betekende een nieuwe redding voor de vrouw .
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Plots werd ze bij haar pols vastgegrepen, recht getrokken en liep ze
weg door de jungle.
De man had haar vast. Hand in hand. Hij liep als de wind. Geen last
van zijn verwondingen. Ze liepen als bezetenen. Ze vlogen haast
over de met mosbedekte oerwoudgrond.
Zij was zo licht als een veertje leek het wel. De man had haar vast
en nam haar mee.
Het was een magisch moment. Twee geliefden rennend. Door het
eiland. Hun eiland.
Achter hen hoorde ze de Mugato in beweging komen. Hij was duidelijk bekomen van zijn verbazing en zette nu de achtervolging in.
Struiken krasten haar benen. Lianen sloegen haar in het gezicht.
Maar hij bleef lopen.
De man zijn hersenen leken stil te staan. Hij liep in een tunnel. Een
donkere gang, waar het einde ongelofelijk ver van was. Hij ging het
einde halen. Ze zouden het redden.
Ze moesten het redden.En toen waren ze er.
Ze liepen het oerwoud uit en keken neer op de grootsheid van de
oceaan. De witgrijze golven die over de rotsen sloegen. Ze stonden
op de klippen. Onder hen azuurblauw water. Achter hen het oerwoud. En het achtervolgende beest. De man hield halt. Hij trok zijn
mes. Wachtend op zijn tegenstander.
Zij stond naast hem. Bang. Verward.
Ze keken naar de woudgrens. Het beest kwam duidelijk steeds dichterbij. Ze hoorden zijn gebrul. Ze hoorden het breken en kraken
van bomen en struiken. Achter hen, tientallen meters naar beneden,
kolkte het water er woest op los.
De vrouw begreep het plan van haar man. De Mugato lokken om
hem op de één of andere manier van de rotsen te gooien. De man
had dit alles al eerder meegemaakt. In zijn dromen. Zijn nachtmerries. Hij wist hoe het zou aflopen.
Hij draaide zich om naar zijn vrouwen nam haar in zijn armen. Hij
huilde. Ze kusten elkaar.
'Je weet dat ik van je hou', zei hij. 'Dat weet ik', zei ze en huilde nu
ook.
Het wezen was er.
Volkomen gek geworden staarde hij het koppel aan. Hij brulde.
De man wenkte hem met zijn mes. Hij was er klaar voor.
Het witte monster schoot naar voren. Vervuld met razernij. De
man duwde de vrouw opzij. Ze begreep niet wat er gebeurde. Hij
beschermde haar. Hij sprong naar voren. Hij en het monster. Gevangen in een dodelijke worstel partij. Klauwen drongen in zijn lijf. Hij
rook de slechte adem in zijn gezicht. Hij voelde de speekdruppels
in zijn gelaat spatten.
Hij stak met het mes. Door de maag. De Mugato brulde.
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Bloed. Overal bloed. Het wezen viel, en sleurde de man mee in zijn
val.
De vrouw gilde.
Twee gedaantes vielen van de rotsen. Ze verdwenen in het niets.
Het water slokte alles op.

Deel X
De vallei leek verlaten.
Het hutje stond er eenzaam bij. In het struikgewas
lag het levensloze lichaam van de oude aap. De
nacht was voorbij. De zon verscheen terug aan de
horizon. Naast de warmwaterbron zat de vrouw. Tranen
op haar wangen. Ze was hem kwijt. Ze was alleen. Het eiland had
alles van haar afgepakt. Ze hadden een nieuw leven. Het oude vergeten en verlaten.
Bijeen gebracht door ellende. Gescheiden door ellende.
Ze moest weg.
Ze kon niet langer in de vallei blijven.
Daar waar hun huis stond. Daar waar hun vriend het leven had gelaten. Ze vertrok.
Een laatste blik op haar thuis.Alleen was het haar thuis niet meer.
Alles vervaagde.
Ze trok naar het strand.
De zon weerspiegelde op het water. Meeuwen cirkelden boven de
rotsen. De golven speelden in de branding. Waterdruppels op haar
gelaat, prikkelend in haar hals en haar uitgeputte lichaam. Ze keek
naar de horizon.
Hopend op een rookpluim, hopend op een schip dat haar zou
wegvoeren.
Weg van het eiland.
De zon in haar ogen.
Ze keek in de oceaan.
Ze zag de melkwitte wolken.
Ze dacht aan hem.
Ze huilde.
Weer rolden de tranen over haar wangen.
Ze wreef over haar buik. Zijn kind. Hun kind. Haar tranen vloeiden
in de zee.
Ze dreven mee in de uitgestrektheid.
Het oneindige. Eeuwig, als de sterren aan de hemel, daar waar ze
vandaan kwam.
Het leven begon daar en eindigt hier ...
Op het Eiland. <I,)
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Stellar Cartography

for reall

;~

In het kader van het Internationale Jaar van de
Sterrenkunde een artikel over het Artis Planetarium.
Door: Hendrik Jan Brakels

Iedereen die Star Trek Generations (ST:
VII) gezien heeft, herinnert zich ongetwijfeld de scène waarin Plcard en Data
In de sterrenkaartkamer
van de Enterprlse-E, 'Stellar Cartography' genoemd,
de koers van de Nexus berekenen (een
tijdanomalIe, die bij contact alles in
haar pad vernietigt, maar mensen verplaatst naar een tijdloos nirvana waar
men alles kan beleven wat men graag
wll), In de sterrenkaartkamer
wordt de
sterrenhemel, gezien vanuit het blikveld van de Enterprise, geprojecteerd
op een halfrond beeldscherm, meerdere verdiepingen hooq. Men kan hier
vanuit een willekeurige positie in het heelal de sterrenstelsels weergeven, er naartoe 'vliegen' en dergelijke.
Sciencefiction? In het Artls Planetarium in Amsterdam Is
dit sinds mei 2007 werkelijkheid geworden!

Ontstaansgeschiedenis
Het Planetarium is op initiatief van een groep enthousiaste sterrenliefhebbers gebouwd voor de Floriade van 1982 bij de Gaasperplas
in Amsterdam.
Met een klassiekeanaloge Zeiss-sterrenprojector werd op de binnenkant van de koepel (een halve bol) de sterrenhemel geprojecteerd
zoals deze vanaf aarde te zien was, maar dan niet gehinderd door
'lichtvervuiling'. In die tijd een indrukwekkende ervaring. Daarnaast
zorgden een uitgebreid geluidssysteem en batterijen diaprojectoren voor extra speciale effecten en toegevoegde beelden om bij die
sterrenprojectie een verhaal te kunnen vertellen.
Na de Floriade ebde de interesse van het publiek voor de voorstellingen echter weg, mede omdat de Gaasperplas toch wat ver van
de stad af lag.
In 1988 verhuisde het Planetarium onder bezielende leiding van
prof. Dr. Ed van den Heuvel van het Sterrenkundig Instituut van
de Universiteit van Amsterdam naar Artis (bij gelegenheid van het
lSO-jarig bestaan van de dierentuin).

Onder leiding van ruimtevaartdeskundige Piet Smolders (onder
andere kind aan huis in Sterrenstad en Baikonoer, respectievelijk de
opleidingsplaats bij Moskou voor kosmonauten en de lanceerbasis
voor de Russischeruimtevaart in Kazachstan) en programmamaker
en wetenschapsjournalist Govert Schilling groeide het Planetarium
uit tot een populair-wetenschappelijke attractie. Zelfgemaakte educatieve programma's en populaire kinderprogramma's als Sesamstraat en Melkweg en Suske en Wiske en de verdwenen sterren
hadden veel succes.
Hoewel Zeiss-sterrenprojectoren vele jaren dé norm waren als het
ging om optisch-mechanische sterren projectie (planetaria hadden
geen sterren projector, maar een Zeiss) hadden ze ook een aantal
nadelen: ze konden de sterrenhemel 'slechts' laten zien vanaf de
aarde, niet 'and beyond!' Daarnaast vergde het analoge precisieinstrument veel onderhoud.
Digitale projectie werd de nieuwe norm. Deze vorm van sterrenprojectie is er al sinds de jaren '90 van de vorige eeuw (Omniversum Den Haag), maar het draaide in die ontwikkeling maar om één
vraag: hebben de sterren Zeiss-kwaliteit?
Er waren drie recente ontwikkelingen van belang voor de digitale
projectie die sinds mei 2007 in het Planetarium te zien is:
•
de snelle ontwikkelingen in de computergames industrie, met name de steeds snellere grafische kaarten die
in combinatie met snelle pc's realtime projectie konden
genereren;
•
krachtige digitale projectoren (beamers) met een hoge
resolutie;
•
de juiste lenzen om op een bolvormig oppervlak zonder
vertekening te kunnen projecteren.
De beschikbaarheid en toepassing van deze drie elementen zorgen
ervoor dat men in het Planetarium sinds mei 2007 letterlijk naar de
sterren kan reizen, andere planeten en sterrenstelsels kan bezoeken,
en dat vanuit een willekeurig te kiezen plek in het heelal. Niet meer
noodzakelijkerwijs vanaf de aarde dus. En dat vanuit een comfortabele luie stoel onder de koepel van het Planetarium ....

lets over de hardware

Een opengewerkte weergave van de koepel.
(Illustratie Sky-Skan Ine.)

Enige 'technobabble' voor de liefhebbers: de projectie geschiedt
met twee Sony SRXD-ll 0 projectoren met een hoge resolutie van
4K bij 2K: 10 miljoen pixels worden per projector op het koepelvormige beeldscherm geprojecteerd, met een lichtsterkte van 10.000
lumen. De projectoren hebben speciale lenzen (zgn. definiti-Ien-
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zen, ontwikkeld door Sky-Skan) die realistische projectie op een
gekromd vlak mogelijk maken.
De projectie wordt aangestuurd door een pc-cluster van 1 master en 8 slaves (totale output ruim 17 miljoen pixels, wat ongeveer
gelijk is aan 8 HD-video's tegelijk).
Vergeleken met de meer dan 150 verschillende apparaten (plus lampen) die in het oude planetarium uitgericht, onderhouden en vervangen moesten worden dus een zeer compact en efficiënt geheel.

De Software: 3-D atlas van het heelal ...
De digitale projectie wordt gevoed vanuit de meest uitgebreide en
nauwkeurige 3-D atlas van het heelal: Digital Universe. Samengesteld door het Hayden Planetarium van het American Museum of
Natural History in New Vork. Men heeft hiervoor gebruik gemaakt
van de databases van tientallen astronomische instituten over de
gehele wereld. Digital Universe bevat onder meer: de Hipparcos
catalogus, de Gliese catalogus, exoplaneten (planeten die om andere sterren draaien dan onze zon), afstandsbepaling tot de bekende
sterren, pulsars, planetaire nevels, supernova resten, de Orionnevel,
de Oortwolk, enz. Met Digital Universe kan genavigeerd worden
van ons zonnestelsel tot de grens van het bekende heelal: de zogenaamde babyfoto van het heelal. En dat alles dus in real time.

...en meer!
De digitale projectie kan alles wat digitaal gerenderd is voor 360
graden ronde projectie op de binnenkant van een koepel vertonen
( zgn. Full Dome projectie).
Met de groei van het aantal Full Dome theaters in de wereld (Het
Artis Planetarium was in 2007 de eerste op het Europese continent!)
groeit ook het aanbod van speciaal voor deze vorm van projectie gemaakte digitale films. Films die het vroeger als wat eenzijdig
geziene sterrenkundige aspect van de planetaria overstijgen en verrijken. Artis heeft een aantal van deze programma's aangekocht.
Alle shows zijn van Nederlands commentaar voorzien. Bij 'Astronaut'
bijvoorbeeld horen we de acteur Tygo Gernandt, bekend van onder
andere 'Van God los' en 'Het Schnitzelparadijs'.
'Het Betoverde Rif'
Een kinderprogramma waarin twee koraalvisjes een gevaarlijke opdracht moeten uitvoeren om hun koraalrif te redden. 'Finding Nemo' maar dan anders: met uitstapjes naar astronomie (de
invloed van de maan op getijdenwerking), biodiversiteit, het leven
in de diepzee, natuurbescherming en geologie een onderhoudende
en educatieve show die goed bij Artis past. (voor kinderen vanaf 4
jaar).

'Inflnity Express'
Een algemeen astronomisch programma dat de verwondering voor
de pracht van het heelal voedt, vol wetenswaardigheden. (vanaf 9
jaar)
'Orl91ns of Life'
Een fraai gevisualiseerd programma over de grote vragen: waar
komen wij vandaan, hoe is alles begonnen, is er elders nog leven,
kunnen we daar naar op zoek? Spectaculair in deze show is onder
andere de komeetinslag die het uitsterven van de dinosaurussen
veroorzaakte. (vanaf 10 jaar)
In oktober 2007 is daar aan toegevoegd:
,Astronaut'
Over het leven van een astronaut, van opleiding tot ruimtereis, serieuze informatie met uiterst komische intermezzo's. (vanaf 9 jaar)
In december 2008 is een eigen Artis Planetarium productie in première gegaan:
'Spacetrip'
Een programma waarin eerder genoemde 3-D atlas van het heelal
als basis dient voor een reis door de buitenste regionen van ons
heelal. Sneller dan het licht reist men langs planeten, sterren en sterrenstelsels, voorzien van commentaar door Govert Schilling. Deze
beelden worden tijdens de voorstelling live gerenderd en gecombineerd met vooraf gemaakte digitale beelden van Mark Spoelstra
(Artis) en Robin Sip (Mirage 3D). Een digitaal fraai gerenderde duik
door een gigantische canyon op Mars doet denken aan de klassieke Star Wars scène waarin X-Wing fighters door de (kunstmatige)
canyons van de Death Star razen... (als ik het in een Star Trek blad
even over die 'andere' films mag hebben ...).

Boldly going ...
Omdat de programma's een zo breed mogelijk publiek moeten aanspreken (ook qua leeftijd) zijn de begeleidende commentaren soms
wat 'vanaf de hurken' gesproken, maar de
ervaring om in real time door het heelal te
reizen maakt het met de visueel imponerende
beelden een must voor iedereen die enigszins
geïnteresseerd is in het onze aarde omringende en het qua omvang en diversiteit eigenlijk
niet te bevatten heelal. In het Planetarium ga
je echt 'where no one has gone before!'
Bronnen:
Persinfo Artis Planetarium
Website Artis: www.artis.nl
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Door: Ties Poulisse

In 1994 kwam er in de bioscoop een film uit met de titel'Stargate'.
In deze film reist een groepje mensen onder de leiding van colonel Jack O'Neill (Kurt Russel) en archeoloog doctor Daniel jacksen
(James Spader) min of meer per toeval via een alien ring naar een
andere wereld. Deze wereld lijkt sterk op het oude Egypte, compleet met piramide en heel veel zand. Als ze na aankomst aangevallen worden door een overmacht aan wezens die ook nog eens
lijken op de oude Egyptische goden en als blijkt dat ze de ring niet
meer aan de praat kunnen krijgen om terug te keren, begint er een
strijd op leven en dood. Samen met de inheemse bevolking van
die wereld, die door de aliens als slaven gebruikt worden, beramen
ze samen een opstand tegen de 'God' Ra (Jaye Davidson) die de
alleenheerschappij over deze wereld heeft. Nadat ze de eerste slag
verliezen en Ra ook nog eens Daniel ontvoert, probeert Jack een
kernbom in het ruimteschip te krijgen om op die manier voorgoed
af te reken met Ra. Nadat ze Ra verslagen hebben en na veel puzzelwerk van Daniel lukt het ze om weer terug te keren naar aarde.
Deze film met zijn verhaallijn was oorspronkelijk opgezet als een
trilogie maar door tegenvallende bezoekersaantallen is een tweede

o

A
A
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EEN OVERZICHT.
film nooit gemaakt en bleef het script liggen. Maar onder een groep
fans bereikte de film een soort van cult status. Hierdoor waren een
paar mensen bereid om deze interessante wereld nieuw leven in te
blazen, maar dan doormiddel van een tv-serie.
Nadat men de rechten had gekocht, kon men beginnen met de
casting van de nieuwe groep acteurs. Daar Kurt Russelniet beschikbaar was om de rol opnieuw te spelen werd er gezocht naar iemand
die dat eventueel wel zou kunnen en deze vonden ze in de persoon
van Richard Dean Anderson die al een aardige reputatie had opgebouwd op tv als MacGyver in de gelijknamige tv-serie. Ook voor de
rol van Daniel jacksen was een nieuwe acteur nodig en dat werd
Michael Shanks. Omdat de andere teamleden in de film niet bij
naam en toenaam genoemd werden konden, de producenten hun
fantasie de vrije loop laten bij het zoeken naar de andere leden van
de vaste cast. Er werd besloten om het vaste team met nog twee
leden uit te breiden door middel van de toevoeging van de hoogintelligente doctor Samanta Carter, gespeeld door Amanda Tapping en door de toevoeging van Teal'C, gespeeld door Christopher
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judge. Hij is een van de 'voetsoldaten' van hun vijand die overloopt
naar het team en ze in de pilot bevrijd van de Goa'uld (de aliens
die zich voor god uitgeven en de halve melkweg tot slaaf hebben
gemaakt).
In de eerste aflevering word meteen duidelijk dat Ra (uit de film)
geen god is, maar dat een mens is die door middel van een soort
van parasitaire besmetting niets meer te vertellen heeft over zijn
doen en laten; zijn lichaam staat onder controle van zijn 'symbiont'.
Het is deze symbiont die in de serie een Goa'uld wordt genoemd.
Deze Goa'uld meten zich dus de rol aan van oude aardse goden
om de andere mensen, die ze oorspronkelijk hebben ontvoerd van
aarde, onder de duim te houden. Deze Goa'uld hebben maar één
doel voor ogen en dat is om zo veel mogelijk planeten en slaven
te hebben. Ook zijn ze onderling voortdurend in oorlog om dit te
bereiken, er geldt letterlijk: de een zijn dood is de ander zijn brood.
Om deze onderlinge oorlogen te kunnen voeren en om hun slaven
onder de duim te houden, hebben de Goa'uld vaak enorme legers,
deze legers worden gevormd door mensen die een soort van buidel
in hun buik hebben waar de baby-Coa'uld in leven tot ze volwassen
genoeg zijn om zelf een gastheer over te nemen. Deze mensen worden door de Goa'uld 'laffa' genoemd. Teal'C is een van deze [affa.
Eveneens in de eerste aflevering wordt hun eerste grote tegenstander bekend gemaakt en deze Goa'uld, luisterend naar de naam
Apophis (Peter Williams), is in de eerste twee seizoenen de primaire

schurk die op de voorgrond - maar even zo vaak op de achtergrond
- een constante bedreiging is.
Gelukkig voor het team komen ze ook al vrij snel in contact met
aliens die hun wel goed gezind zijn en de eerste hiervan zijn de Nox.
Zij zien er op het eerste oog erg primitief uit, maar het team leert
al vlug het lesje dat je niet alleen op het uiterlijk moet afgaan, aangezien aan het einde van de aflevering blijkt dat de Nox vele malen
verder zijn in hun ontwikkeling dan dat ze op het eerste gezicht
laten blijken; ze zijn zelfs zover ontwikkeld dat de mensen in hun
ogen nog kinderen zijn. Overigens is deze aflevering (extra) interessant voor Star Trek fans, aangezien hierin een goede gastrol weggelegd is voor Armin Shimmerman die wij beter kennen als Quark uit
DS9. Verderop in het eerste seizoen maken ze kennis met een ander
alien ras dat de namen gebruikt van de Noorse goden van de aarde,
de Asgard. En als 'toetje' voor de SF fan komen deze het meeste in
de buurt van de 'Roswell'-aliens, althans wat uiterlijk betreft dan.
Toen de serie voor het eerst uitkwam in Amerika (in 1997) werd
deze al vlug een begrip op tv door een goede combinatie van spanning en goede special effects. Daarnaast viel ook de zeer goede casting van de hoofdrollen en de lol die de acteurs zichtbaar hebben
met elkaar in uiterst goede aarde.
Gastrollen in de serie worden met grote regelmaat vertolkt door
zeer goede acteurs en zeker de Star Trek fans komen niets tekort
met gastrollen voor onder meer de in de vorige paragraaf genoemde Armin Shimmerman, lohn de Lancie (Q) en RobertPlcardo
(EMH). Picardo heeft in de latere seizoenen zelfs een terugkerende rol, die zich zelfs voortzet in de spin off van de serie, Stargate
Atlantis. Helaas voor de vele fans van de serie besloot men na 10
seizoenen er een einde aan te breien en de serie af te ronden met
een tweetal films; waarbij in de eerste het verhaal uit de laatste seizoenen wordt afgesloten. De tweede film is een geheel op zichzelf
staand verhaal, dat zich voor een deel afspeelt op Antarctica, waar
ze ook daadwerkelijk gefilmd hebben. Een ervaring die de acteurs
niet hadden willen missen.
Vanaf ongeveer seizoen 8 gaat de eerdergenoemde spin off van de
serie - Stargate Atlantis - lopen en beide casts komen zo nu en dan
bij elkaar over de vloer in deze periode. Meer hierover zul je een volgende keer kunnen lezen.

*
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Spaceship junkyard
Diverse wetenswaardigheidjes voor jullie verzameld
Door: Marc Ghijsels.

Spacejunk in Kazakhstan.
Datajunkie
De robots van Pablo Castillo
Of ze ook echt werken weet ik niet, ik vermoed van niet eigenlijk, maar ze zien er best
stoer uit. Wil je er meer plaatjes van zien: tik
dan eens 'Pablo Castillo robots' in in Google (of een andere zoekmachine) en volg de
links...

Voor alle liefhebbers van retro sci-fi: Datajunkie. Een pop-culture blog met onder andere
links naar originele retro comics, amazing
stories, etc. in pdf-formaat! Bookmarken die
handel: www.datajunkie.blogspot.com

Blijkbaar is het zo dat de brandstoftanks en
dergelijke van Russische ruimtemissies niet
in zee worden gedumpt maar in een dun
bevolkt deel van Kazakhstan neerstorten.
No shit :-). Hoewel mensen wat schrik hebben dat er een raket door hun dak naar binnen valt, is er ook een bloeiende handel in
oud ijzer ontstaan. Lees het artikel bij Eurasianet (www.eurasianet.org) als je er meer
over wil weten.

Trilobis 6S
De oplossing voor het stijgende zeeniveau:
Trilobis 65 Floating Home. Toch schitterend
hoe ze aan de hand van opengewerkte tekeningen dat ding tot in detail beschrijven.
Voer voor dagdromers. Ook hier bestaat een
internetpagina voor: www.sub-find.com en
kijk onder 'habitats'.

Jared en Jessica Joslin
Check de schilderijen van jared [ostin. Heel
mooi, maar helemaal de bom zijn de sculpturen van zijn vrouw lesska )oslin. Ze werkt
overdag in een model shop waar ze prototypes van nieuw speelgoed maakt. In haar
vrije tijd knutselt ze de meest uiteenlopende
beesten in elkaar knutselt aan de hand van
gevonden stukjes been, schedels van dode
dieren en allerhande antieke prullaria.
www.jaredjoslin.com (of jessicajoslin: geeft
dezelfde begin pagina, vanaf daar kun je kiezen wie van de twee je hebben wil).
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en het space
.br'Ofllramma
s zijn ze bij de NASA toch wel wat
~rvoorzichtig.
Het ruimteveer Discovery
mbcht de vorige keer pas landen nadat zware technische problemen waren opgelost.
Eindelijk ... blijkbaar was er na een handvol
ruimtewandelingen, nachtelijk crisisberaad
met het voltallige personeelsbestand van de
NASA en talrijke telefoontjes naar de president van de VS toch besloten dat het krasje
op de deurkruk van de WC-deur niet zo'n
gevaar was voor de bemanning. Bij de landing werden ze wel opgevangen door een
team van psychologen om de traumatische
ervaring van het krasje op de kruk beter te
leren verwerken.

Slapen
Een verkwikkende activiteit. Een tijdsbesteding die bij voorkeur 8 ononderbroken uren
in beslag neemt. De non-activiteit van de
slaap laadt de batterijen op. Het onderbewustzijn wordt gedelete, al dan niet met
bewuste herinnering de volgende ochtend.
Eerst is er de trage lichte slaap, dan vervallen we in de trage diepe slaap om vervolgens REM liedjes te laten spelen. De wekker,
een bronstige duif, bronstige buren, de bel
van de tram, ... maken uiteindelijk een einde
aan onze 8 uur durende reis door dromen
en stilte.
Slapen gebeurt bij voorkeur in een gezellig
bed met een zacht dons, een matras met
een 80% satijnen en 20% katoenen hoeslaken, veel kussens en een lief dat occasioneel
als warmtebron fungeert. Een rolmops tussen lakens. Zo slaap ik. Immer gekruld tussen kussenzee en oversized dons.
Een tropische nacht of een Siberisch koude winter: altijd lig ik onder mijn dons. In
foetushouding en Kees Konijn die over mij
waakt als een echte pluchen bodyguard.
Slapen. Niets is zo leuk als slapen.

Jongens toch. Hoe was dat ook weer? De
Amerikanen hadden na tien jaar research
en tien miljoen dollar eindelijk een balpen
waarmee ze in gewichtloze toestand konden schrijven ... de Russen namen gewoon
een potlood mee.
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Middagdutjes zijn al even verkwikkend. De
noenrust gebeurt dan weer in de hoekzetel. Met zo'n fleece-dekentje om mijn afkoelende lichaam blijvend te verwarmen. De
tv speelt zachtjes haar verplichte reclamespots. Mr. Proper en Kapitein Iglo wiegen
mij zachtjes in slaap. Zalig. GSM op stil en ik
zweef naar dromenland met het zandmannetje op mijn hielen.

Hoe zouden we in de toekomst slapen? Volgens Star Trek zijn er verschillende mogelijkheden: In TOS laten ze doorschijnen dat
de ruimtevaarders in onze nabije toekomst
in van die glazen stulpen in slaap worden
gebracht: Cryogenic Capsules. Als je dan
weer naar de hutten kijkt op de Enterprise
A dan blijkt het interieur veel overeenkomsten te hebben met onze jaren 60 en 70. Op
de Enterprise van Picard zien ze er al wat
luxueuzer en wat futuristischer uit. Hoewel
al dat wit en grijs wel wat ziekenhuisachtigs
heeft. Als ze op planeten komen, slapen de
meesten op de grond, op kussens of in één
of andere grot. Of in 1 3e eeuwse, boerderijachtige bouwsels. Op aarde hebben ze
overdadig uitgeruste appartementen.
Op DS9 leeft het gros in Spartaanse ruimtes
met veel staal. Voyager brengt meer van dat
neutrale grijs naar boven. Op de NX Enterprise leeft men weer opeengepakt met de
luxe van een toilet.
Ik zou eerder verwachten in van die zwevende hole-bedden, Dat scheelt je een heleboel
in ruimte. Dan hoef je ook geen bedden
meer op te maken en geen dekens en beddengoed te wassen (laat staan strijken).
Slapen. Als ik een euro zou verdienen voor
elk moment dat ik slaap, dan zou ik zwemmen in een Olympisch bed van eurootjes.
Ik zou prompt van slapen mijn werk maken,
met een mooi visitekaartje met daarop: ).T.
Fazar - Professioneel Triathlon Slaper. ®
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Uit de doos

- cards from the final frontier

Door: Harm Koopman
Welkom bij de eerste 'uit de doos' van 2009, als ik mij in de afgelopen periode niet verteld heb, ben ik inmiddels aangekomen bij de
64ste editie!
In editie nummer 63, de laatste van 2008, besprak ik de op 12
maart 2008 uitgegeven 'Star Trek The Original Series 40th Anniversary Series Two' tradingcard set.
Als we achterom kijken, het is inmiddels begin januari 2009, dan is
2008 het magerste Star Trek tradingcard uitgifte jaar sinds lange tijd.
ja, met slechts 2 sets en een drietal aanvullingen op de 'legends of
... ' serie moeten we terug naar de vorige eeuw, jaren tachtig voor
nog lagere uitgifte aantallen in een en hetzelfde kalenderjaar.
De opvolger van 'Star Trek The Original Series 40th Anniversary
Series Two' werd door Rittenhouse Archives pas uitgegeven op 10
december 2008 en daar tussen in helemaal niets? Gelukkig is dat
niet helemaal waar ...

De basisset bestaat uit 100 prominenten die hun sporen hebben verdiend. Een makkie toch om
dat te verzamelen. Dat dacht ik ook, maar pas op ... het aantal variaties is echt eindelooooos!!!

Bovenstaande mag dan kloppen zolang we ons richten op Rittenhouse Archives en tradingcard sets die alleen bestaan uit Star Trek
kaartjes, eind 2007 begin 2008 blaast Donruss met 'Americana' op
een andere wijze de franchise, en niet alleen Star Trek, nieuw leven
in.
Als completist moest ik hier natuurlijk het mijne van weten, maar als
je Donruss intypt in je internet browser krijg je maar liefst ruim 1,3
miljoen (jawel, miljoen) hits terug. Gelukkig prijkt bovenaan in die
lijst www.donruss.com waarbij het je al heel snel duidelijk wordt dat
Donruss in Amerika een van de grootste, zo niet de grootste, uitgevers is van sportcards. Heel veel baseball-, football- en rookiesets
verschijnen er op je scherm. Hoe nu verder?
ja, dan maar eens proberen met de term Americana ... oeps, wat ...
ruim 59 miljoen hits ... met bovenaan een vermelding uit wikipedia,
waar uitgelegd wordt dat Americana een verzamelnaam voor een
muziekstijl is waar een grote verscheidenheid aan artiesten bij in te
delen valt.
Dit laatste is echter ook een beetje van toepassing op de Americana tradingcard sets van Donruss. Als je in je browser intypt 'donrussamericana' daalt het aantal hits tot een bescheiden 110.000 en
wordt het je al snel duidelijk dat het gaat om een enorme tradingeard set met allerlei Amerikaanse beroemdheden in welke vorm of
maat dan ook.

Zo zijn alle 100 kaartjes er ook in een silver proof editie met verschil
tussen de hobby en retail uitgifte, hetzelfde geldt voor een gold
proef editie, met en zonder stukjes kleding en is het aantal subsets
bijna even eindelooooos!!!

Met als uitgifte datum 9 januari 2008 kun je smullen van wie dan
ook. Donruss zegt het zelf zo: "The Americana checklist is a veritable Who's Who of Hollywood elite, most of whom are making
their first tradingcard appearance ever". Een uitspraak die volgens
mij bij lange na de lading niet dekt en die je zeker moet aanvullen
met: iedereen genoteerd in deze set is een Amerikaans icoon van
formaat.
Wie zoek je? larry Hagman (JR), john Travolta, Burt Reynolds, William Shatner &: leonard Nimoy (Star Trek), Adam West &: Burt Ward
(Batman) Ed O'Neili &: Katey Sagel (Married with Children), Catherina Bach, lee Majors, Morgan Fairchild; ze zijn allemaal van de
partij.
Kan het nog gekker ... geen probleem, ook larry King, Henry Winkier, Buzz Aldrin, Angela Simmons, Amanda Beard, Ron Howard zitten in dezelfde set, nog niet genoeg oke, RusselIjohnson, Michael
Berryman, Bernie Mac, Ashley judd en nog heel veel anderen zijn
ook van de partij .

Zo zijn er subsets genaamd private signings, cinema stars, hollywood legends, sport legends, star materiais, co-stars en daar gaan
we weer ... cinema stars zijn er bijvoorbeeld weer in 7 varianten,
director cuts, materiais, materials golden era, materials silver screen,
materials super stars, signature materiais, signatures.
Eindeloooos, eindeloooos ... ook hollywood legends heeft 7 varianten, co-stars heeft er vier enz.enz.enz.
Natuurlijk zijn een aantal van onze Star Trek helden in deze Americana Hall of Fame aanwezig. jullie zijn van mij gewend dat ik in deze
rubriek volledig ben, deze keer kan ik dat niet waarborgen, maar
lees verder voor wat ik noem 'my best shot' ©
In de basis set vielen mij als trekkie de volgende namen op: (nr. 5)
William Shatner (behoeft geen toelichting), (nr. 29) Walter Koenig
(behoeft geen toelichting), (nr. 41) Catherine Hicks (doctor Gillian Taylor in de vierde Star Trek film The Voyage Home), (nr. 58)
Clint Howard (Balok in de TOS aflevering 'The corbomite maneuver,
Grady in de DS9-aflevering 'Past tense, part 2' en Muk in ENT-aflevering 'Acquisition), (nr. 63) leonard Nimoy (behoeft geen toelichting), (nr. 98) Michael Berryman (Starfleet officer in de vierde Star
Trek film The Voyage Home).
Het hoeft natuurlijk geen betoog dat er zoals ik hierboven al heb
beschreven heel veel variaties te vinden zijn van de genoemde
Star Trek acteurs en actrices, met name het drietal Shatner, Koenig,
Nimoy is in zo'n overvloed aanwezig dat het zelfs de doorgewinterde verzamelaar &: completist doet duizelen.
Getuige daarvan zijn de afbeeldingen op deze 'uit de doos' pagina's.
Wat zit er dan in mijn collectie? Hou je vast... natuurlijk de hierboven genoemde 'common' cards maar in willekeurige volgorde
(behalve zeg maar de grote drie) ook een blauwe en rode private
signing van Michael Berryman, een silver proof en private signing
van Catherine Hicks, een gold proof van Clint Howard.
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En hoe zit het met de grote drie? Walter Koenig is aanwezig met
een gold proef private signing, cinema stars autograph (in blauw
en rood) en cinema stars directors cut (wederom in blauwen rood,
met de toevoeging van het woord Chekov).
Leonard Nimoy is in bezit als gold proof, material card, material
card silver proof, cinema stars, cinema stars material. cinema stars
material silver screen, cinema stars material golden era, cinema stars
material autographed (blauw), cinema stars directors cut en autographed (in groen, met de toevoeging van de woorden 'Star Trek')
William Shatner is ook stevig van de partij, als silver proot, gold
proof, material card, cinema stars material, cinema stars material silver screen, cinema stars material golden era, cinema stars autographed (zwart) en cinema stars directors cut autographed (blauw).
Voor diegene die nog aan het lezen is ©, vermoedelijk heeft het
overgrote deel van jullie het al opgegeven, zijn er natuurlijk ook
nog de co-stars met zowel een stukje zwart t-shirt stof van William
Shatner &: Leonard Nimoy op een kaartje, hetzelfde kaartje is er ook
nog weer in een silver screen versie en als klap op de vuurpijl is het
er natuurlijk ook met de handtekening van beide heren.

-

mïFilï'I'

Twee waarschuwingen zijn op z'n plaats, a) weet waar je aan begint
als je dit gaat verzamelen, met de wetenschap dat in april 2008
peperdure opvolger 'celebrity cuts' is uitgegeven en in mei 2008
Americana " op de markt kwam en b) de handtekening versies
bestaan uit zogenaamde sticker versies, het is natuurlijk maar de
vraag hoe de tand des tijds hiermee om zal gaan (er bestaat een reële kans dat de stickers (oftewel de handtekeningen) los zullen komen
van de kaartjes. Om die reden adverteert Rittenhouse Archives dan
ook dat alle handtekeningen rechtstreeks op het kaartje staan en
niet op een sticker die op het kaartje is geplakt.
Wat mij betreft een happy hunting en tot editie 65 van 'uit de doos',
die geheel gewijd zal zijn aan Donruss 'Celebrity Cuts', zeg maar
een dubbele wow voor super-completisten met een goed gevulde
bankrekening danwel winnaar in de loterij of eindelijk die erfenis
van die oudoom uit Canada © ®
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'ETHIEK

IN SCIENCEFICTION

FILMS'

EEN LEZING
Door: Frank Maurits
In onze vorige uitgave konden jullie het eerste deel lezen van de verslaglegging van deze lezing, zoals gegeven door bijzonder hoogleraar
reformatorische wijsbegeerteMarc J. de Vries.Hier volgt het slot ervan.

In DS9 ging men nog een stap verder. Sowieso een geheel ander
concept, want de serie stapte af van het 'Boldly going where no one
has gone before'. En baas Sisko was zwart. Nieuwe aliens kwamen
erbij, zoals een vervormer en een louche handelaar. Een serie die
zondigt met de denkwijze van Roddenberry, want Sisko volgt de wil
van de profeten, een meer religieuze dan humanistische route.

Star Trek door de ogen van de filosoof

Voyager sloeg eveneens een politiek correcte koers in met een
vrouw in de hoogste positie op het ruimteschip.

Star Trek is bij uitstek de serie waarbij de ethiek sterk uitvergroot
is en daarom zo populair is bij mijn vakgenoten. Er is een speciaal
boekwerk verschenen 'The Ethics of Star Trek', dit is simpelweg een
complete cursus ethiek, opgehangen aan de Star Trek serie. Gene
Roddenberry heeft die ethiek vanuit zijn humanistische overtuiging
ook bewust in de serie gebracht en hij is er aardig in geslaagd dit op
een natuurlijke manier te doen.
Hoe populair Star Trek werd mag bekend zijn. Erontstond zelfs door
de serie een nieuw soort species, namelijk de 'trekkies'. Prachtig om
te zien op de conventies. Ook een nieuwe taal heeft dit opgeleverd,
het Klingon, en dit is geen sinecure maar een serieus gegeven.
Wereldberoemd werd de transportertechnologie 'beam me up'
waarbij materie in energie wordt omgezet en vice versa om objecten of personen te transporteren.
En mocht je denken dat dit allemaal flauwekul is dan kom je bedrogen uit, want in de boeken van de fysici als Kraus (The Physics of
Star Trek) wordt deze techniek niet verworpen en ook het reizen
sneller dan het licht is zoals het in Star Trek beschreven wordt met
de warp-techniek in principe mogelijk. En dat kenmerkt de serie,
de makers hebben de serie zodanig ingekleed dat het niet allemaal
onzin is wat er in beweerd wordt en hebben ook meermalen wetenschappers van diverse disciplines geraadpleegd.
Het leverde 5 tv-series op, begonnen in 1966 en enkele jaren daarna gestopt wegens gebrek aan populariteit. Kenmerken zijn hier
de bord kartonnen decors en losse knipperende lampjes. Heel erg
houtje-touwtje en low-budget. Verder was de serie heel erg ethisch
en dat gaf destijds ook de nodige weerstanden. Ook de crew was
ronduit shockerend. per slot van rekening was de verbindingsofficier een negerin en om het nog erger te maken, midden in de koude oorlog, kwamen ze met een Rusop de proppen! Na 3 seizoenen
was het over.
Star Trek bleef echter voortbestaan door onder andere de speelfilms die er na kwamen, maar de serie werd een enorme hit met
The Next Generation. Die serie was nog niet afgelopen en Deep
Space Nine kwam en die werd direct opgevolgd door Voyager. Toen
kwam Enterprise en dit moest een echte karakter-serie worden, dus
minder technologische hoogstandjes en ethische kwesties, maar
meer de personen en hun directe omgeving. Deze serie is voortijdig
gestopt dus kennelijk was dit niet het goede concept.
Qua cast zie je steeds meer verschuivingen optreden. In TNG kwam
het gezag onder Picard. Wel blank en man, maar geen Amerikaan
maar een Fransman en dat was voor een Amerikaanse serie toch wat
uitzonderlijk. Verder een voormalige vijand in de crew, de Klingon
Worf. En nog een andere alien, Troi. En dan Data, een androïde.
Meer vrouwen kwamen de staf bezetten want ook de arts, Crusher,
was vrouw .
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De ethiek kreeg in de series steeds een andere benadering. In
de eerste serie zag je de deugd versus de ratio. Dit werd vooral
geschetst in de 2e en 3e speelfilm waarin Spock zijn leven opoffert
om de Enterprise en bemanning te redden. Een rationele beslissing,
Spock kijkt naar de gevolgen. Het belang van de velen ging boven
zijn eigen belang. Maar voor Kirk geldt de deugd. Kirk besluit om
Spock te gaan redden ook al loopt zijn leven en dat van zijn bemanning gevaar. Men vindt dat een aanvaardbaar risico. Het leven van
die ene die ons zo dierbaar is, weegt op tegen het risico dat we met
zijn allen moeten nemen. Kirk handelde in de deugd van vriendschap, terwijl Spock de rationalist is, alleen maar in de leer op basis

van gevolgen.
In The Next Generation vaart men deels een andere koers, en ook
andere stromingen in de ethiek. Eén daarvan wordt sterk geregisseerd door Jean Luc Picard, die de Prime Directive bewaakt. Die
stelt dat je nimmer je eigen cultuur mag opdringen aan een andere
(meestal primitievere) cultuur. Ook al heeft die cultuur een in jouw
ogen bizarre vorm van rechtspraak, Picard vindt dat je daar dan
geen eigen koers in mag varen (TNG, 'Justice'). Ook al geldt onze
overweging dat Wesley de regels niet kende (het voorbeeld van het
rode verkeerslicht) en daar dus niet naar kon handelen. Maar voor
Picard is de Prime Directive onvermurwbaar. Hij komt in conflict
met zich zelf omdat de deugd van 'het is mijn leerling, de zoon van
mijn beste vriendin en ik moet hem beschermen' eveneens sterk
op hem inwerkt. En die blijkt, ook al is hij 90% van zijn tijd bezig
zijn crew te overtuigen van het belang van de Prime Directive, toch
sterker in hem te zijn. En zo komt men terug op de typische Roddenberry normen van de deugden vriendschap, loyaliteit, verantwoordelijkheid en normbesef.
Ook in 'I Borg' vind je dit terug, als men een genetisch viraal wapen
ontwikkelt om de meest gevreesde vijand, de Borg, daarmee te
vernietigen. Met de uit het collectief losgekomen Borg genaamd
Hugh ontstaat echter een vriendschap waardoor zelfs Picard besluit,
nadat Hugh heeft laten merken over een eigen identiteit te kunnen
beschikken, het wapen uiteindelijk niet in te zetten.
Ook Beverly Crusher voert een sterk ethische koers. De Eed van
Hippocrates, houdt elke medicus voor dat men aan eenieder, van
welke cultuur, komaf of gezindte dan ook, altijd de best mogelijke
medische verzorging biedt. Voor Crusher, waarbij de eed van Hippocrates zo'n beetje op haar voorhoofd geschreven staat ('The High
Ground'), geldt dus ook dat er geen riskante experimenten met een
patiënt gedaan mogen worden.
In de aflevering Ethics, waarbij Worf invalide raakt, duldt Crusher
geen onbewezen experimenten. Ze wil Worf niet als proefkonijn
gebruiken. Aan de andere kant wil ze Worf wel weer zien lopen en
laat ze uiteindelijk de beslissing aan Wort.
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Zoals gezegd voert DS9 een andere koers. Sisko wordt meer gedreven door een roeping. Hij handelt in de lijn van de profeten. Tegenpool in deze serie is Quark, die uit hebzucht handelt.

Picard doet daarbij ook nog een duit in het zakje door Riker in te
wrijven dat hij conform de Prime Directive niet de Klingon cultuur
mag negeren.

Bij de serie Voyager zie je dat Janeway sterk vanuit het collectivisme
handelt. Alleen door met zijn allen als één team te opereren ziet de
Voyager zijn missie te vervolgen. Daarbij zie je dat Janeway voor de
anderen ethische beslissingen neemt.

Trol komt daarentegen met Worfs zoon Alexander om Worf te overtuigen dat hij ook nog een plicht als vader heeft. Hierdoor staat
ook Worf voor een dilemma. Hij moet dan breken met een traditie
van zijn cultuur en kiezen voor zijn gezin. En ondertussen worstelt
Beverly Crusher ook nog met de medische ethiek. Dit maakt 'Ethics'
tot een aflevering waarbij bijna iedereen van de crew sterk laveert
tussen plicht en deugd.

De eerder genoemde aflevering 'Ethlcs', niet voor niets zo genoemd,
staat vol met ethische kwesties. De invalide geraakte Worf doet een
beroep op zijn beste vriend Will Riker om hem het mes te bezorgen
om hem van het leven te beroven. Riker komt hierdoor in een ernstig gewetensconflict. Hoewel in Worfs cultuur dit een logische en
gebruikelijke stap is, druist dit in tegen Rikers normen. Het is plicht
(helpen van Worf) versus zijn eigen normen en waarden (deugd).
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Dit geeft allemaal een mooi overzicht van hoe sciencefiction films
een hele goede bijdrage kunnen leveren aan het uitbeelden en zo
mogelijk uitvergroten van diverse veranderingen als gevolg van
technische ontwikkelingen. ®
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De zoektocht naar leven is blijkbaar de nieuwe wedloop na de
landing op de maan. Sinds het vinden van de marssteen met
mogelijk een oude buitenaardse levensvorm heeft die wedloop
in de hand gewerkt. Talrijke missies naar mars op zoek naar water
en leven komen geregeld in het nieuws. Maar wat met leven buiten ons zonnestelsel? Dat is een minder bekend maar misschien
meer tot de verbeelding sprekend onderzoek.

Planeten buiten ons zonnestelsel
Misschien had u het niet verwacht, maar er zijn al 209 bekende
planeten buiten ons zonnestelsel. En er worden er ieder jaar meer
ontdekt door wetenschappers die worden omschreven als 'Planet Hunters' (planeet jagers). Het grote doel van hun zoektocht is
een planeet vinden die lijkt op onze aarde.
Het grote probleem om een nieuwe planeet te ontdekken is dat
je die planeet met hedendaagse telescopen niet rechtstreeks
kunt zien. Het licht dat hun ouderster uitzendt is veel sterker dan
dat van de planeet zelf. Het verblindt ons met andere woorden.
Je kunt het vergelijken met onze straatverlichting. Wanneer je
door de stad loopt zie je amper sterren doordat de straatverlichting feller schijnt dan de sterren. Maar wanneer je op vakantie bent in bijvoorbeeld de Alpen, kun je plots de melkweg zien.
Datzelfde principe geldt eveneens voor die planeten. Gelukkig
laten die planeten sporen na die we wel kunnen opsporen. Net
zoals onze aarde hebben alle planeten een aantrekkingskracht.
Die aantrekkingskracht is evenredig met hun massa; zwaardere
planeten zullen dus een grotere aantrekkingskracht hebben. De
aantrekkingskracht van die planeten zullen een effect hebben op
hun ouderster waardoor die lichtjes beweegt. Het is nu net de
beweging van de ster die we op aarde kunnen vaststellen doordat die als een verandering in de lichtfrequentie van die ster vast
te meten is. De frequentie vertelt ons dus iets over de massa van
de planeten in zijn zonnestelsel.
Het probleem met deze techniek ('radial velocity' of RVgenaamd)
is dat deze voornamelijk planeten met grote massa dicht bij de
ster zal weergeven. Zo heeft de kleinste planeet met deze techniek gevonden al een minimum massa van 7.4 maal onze aarde.
Een ander nadeel is dat deze slechts een ruwe schatting van de
massa geeft. Toch heeft men met deze techniek al 197 planeten gevonden, waarvan de meeste waarschijnlijk gasreuzen zijn
(zoals Jupiter bijvoorbeeld) en dus een zeer kleine kans hebben
om levensvatbaar te zijn.

RV geeft enkel maar de massa van de planeten. We weten dus
niets over hun omvang. Hiervoor hebben we ook hun diameter
nodig. Zo kan men op basis van massa en omvang hun dichtheid berekenen en bepalen of het gaat om een gasplaneet of een
planeet met vaste materialen (zoals onze aarde). Hiervoor heeft
men ook een techniek ontwikkeld; de transittechniek. Wanneer
een planeet op een lijn komt tussen de aarde en zijn ouderster
dan zal zij een deel van het licht van die ster tegenhouden. Dat
is waarneembaar op de aarde. Hoe groter de planeet hoe meer
licht er wordt tegengehouden. Op basis daarvan kan men dus
ook de diameter van de planeet bepalen.
Het nadeel van deze techniek is dat te kleine planeten niet zullen
worden waargenomen. Wat ervoor zorgt dat we opnieuw voornamelijk gasreuzen zullen vinden.
Een andere methode dan RV en transittechniek is de 'gravitational microlensing' (vrij vertaald; het vergroten door gebruik van
zwaartekracht als lens). Hiervoor dienen twee sterren op een lijn
te staan met de aarde. De zwaartekracht van de voorste ster zal
dienen als een soort van lens voor de achtergelegen ster, waardoor het licht dat we van die tweede ster ontvangen sterk versterkt wordt. Hierdoor kunnen we de planeten van de tweede
ster direct waarnemen. Met die techniek heéft men de kleinste
bekende planeet ontdekt, hij is 5.5 maal groter dan de aarde.
Het nadeel van deze techniek is dat zo'n lijn van twee sterren
zelden voorkomt; gemiddeld eenmaal per honderdduizend jaar
per ster.

Mocht men eenmaal een analoge aarde vinden, dan is de mogelijkheid tot leven nog een heel andere stap. Hiervoor dient men
een spectrumanalyse te doen van het licht van die planeet. Het
spectrum is het geheel aan frequenties die het licht beval. Om
het eenvoudig te stellen staat iedere frequentie voor een afzonderlijke chemische stof. Door het spectrum van de ster (waargenomen als de planeet verborgen is voor ons) af te trekken van het
totaalspectrum van de ster en zijn planeten kan men het spectrum van de planeet bepalen. Hierdoor kan men de samenstelling van deze planeet nagaan.
Alhoewel deze methode vrij ruw is, kan ze ons toch nuttige informatie verlenen over de aanwezigheid van een atmosfeer en waaruit deze is opgebouwd, misschien over de aanwezigheid van
water en andere componenten die leven mogelijk maken. <k

Emergency Mail Hologram
Bestelezers,
Na eenperiode van afwezigheid, ben ik deze keer toch weer gevraagd
door mijn vrienden bij uw redactie om nog eens even een bijdrage te
leveren, aangezien enkele mensen wat zaken ingestuurd hebben. En
wie is er beter geschikt om een woordje te zeggen over binnengekomen stukken dan ondergetekende?
Nu, het eerste stukje tekst is afkomstig van de leiding van de volkssterrenwacht te Nijmegen, waar uw vereniging een zeer geslaagde
fanclubdag heeft laten plaatsvinden.
Het tweede stukje betreft een spel/enbeurs waar enkele vrijwilligers
aanwezig waren en zo te lezen hebben zij het daar prima naar hun
zin gehad. Hoewel het mij ontgaat wat 'Ganzenbord' precies voor
spel is en waarom daar iets naar Quark's bar genoemd wordt: een
plaats voor sociale bijeenkomsten is door mijn goede vriend Tom
Paris immers met veel verve ontworpen op het holodeck van Voyager
en ik zou daar toch zeker de voorkeur aangeven. Enfin, u moet het
zelf maar lezen en uw eigen oordeel vormen.
Met deze laatste woorden ga ik u weer verlaten, maar mocht u meer
van mij willen horen, schrijf dan eens een briefje of een e-mail en u
komt mij vast en zeker weer in uw favoriete blad tegen.
UwEMH.

Op bezoek bij Ruimtevaartcentrum
Saturnus in Nijmegen.
op zondag 14 september was de fanclubdag van de The Flying
Dutch. Zij hadden de locatie Nijmegen hiervoor uitgekozen en het
ruimtevaart- en sterrenkundecentrum Saturnus leek hun een goede
locatie.
Na verschillende bezoeken van het bestuur ter voorbereiding van
de fanclubdag, waar alle afspraken werden vast gelegd, met het
probleem dat de de ruimte toch niet zo groot is.
Maar bij mooi weer zouden we buiten ook nog wat tafels kunnen
zetten.
En na deze slechte zomer was het op 14 september stralend weer.
De eerste leden waren er alom 8.00 uur, ja op zondag kun je snel
doorrijden vanuit het westen naar Nijmegen.
Om 9.00 uur waren de meeste vrijwilligers al ter plaatse en het hele
gebouw werd op zijn kop gezet, alle tafels van groot tot klein kregen een nieuwe bestemming, zowel buiten als binnen.
De grote zaal werd vol gezet met stoelen, want hoeveel bezoekers
zouden er komen?
Nou dat was boven verwachting: ik schat dat er met de vrijwilligers
erbij toch zo'n 120 personen aanwezig waren.
De lezingen waren goed verzorgd en er was ook veel belangstelling
voor onze 32 cm telescoop.
Ook in de keuken was het een drukte, het liep af en aan; de dames
kregen geen rust.
Rond 17.00 uur was het afgelopen en konden we gaan opruimen. Maar met alle vrijwilligers samen stond snel alles weer op zijn
plaats.
Wat een voortreffelijke vrijwilligers en goede samenwerking.
Het was een mooie dag - niet alleen met het weer; we hebben toch
maar geboft - maar ook met het stel mensen waar we afspraken
mee hebben gemaakt waarmee het goed werken was.
Allen hartelijk dank voor de prettige samenwerking, het was klasse.
Met een vriendelijke groet,
Namens Saturnus.
Trudyen Paul Krooshof.

Het Spellenspektakel

in Zwolle

14, 15 en 16 november 2008
Als vereniging waren we uitgenodigd om onszelf te promoten op
het Spellenspektakel in Zwolle. Dus ging er een mail rond, met de
vraag welke vrijwilligers er konden en wilden helpen. Maarten en ik
houden allebei van spelletjes, dus was deze vraag voor ons simpel
te beantwoorden met 'ja, graag'. Helaas was vrijdag voor ons niet
mogelijk in verband met ons werk, maar de zaterdag en zondag
stonden we meteen op het lijstje.
Hoewel Zwolle voor ons maar een uur en een kwartier rijden is,
moesten we al vroeg weg, omdat onze aanwezigheid om 9 uur
gewenst werd. Oftewel, om 7:30 zaten we al geeuwend in de auto.
Bij aankomst werden we welkom geheten door Pim, die de stand
de dag ervoor alleen had opgezet en bemand. Vrijdag is traditiegetrouw de rustigste dag van het Spektakel en Pim had dit ook
gemerkt.
Op zaterdag was de aanloop gelukkig groter. We hadden voldoende aanspraak van mensen die langsliepen, waarbij het erg hielp dat
een flinke groep stand-ups (het TFD promotieteam) goed in het
zicht stond. De grote trekker was natuurlijk Seven of Nine!
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Maar er was niet alleen wat te zien, er was bij de stand ook wat te
doen natuurlijk. Het TFD-Ganzenbord, dat voor het eerst gespeeld
werd op de fanciubdag in Deventer in 2005, was op groot formaat
te spelen in de stand. De vakjes waren op A4 uitgedraaid en op de
grond neergelegd als speelbord. Dit was een groot succes, de deelnemers werden ontzettend fanatiek! Dankzij de hilarische 'Hand
van Q' vakjes mochten sommige mensen meer of juist minder gooien, en werden er zelfs mensen het spel uitgegooid met de opdracht
zelf een vervanger te zoeken!
Het meeste bekijks trok het spel toen we speelden met 4 TFD'ers in
uniform. Aangezien er in dit spel veelvuldig gebruik gemaakt werd
van vakje 24 (het vakje waar iedereen het vaakst komt), is dit vak al
snel omgedoopt tot 'Quark's Bar' voor de volgende editie.
Op zondag waren er duidelijk meer gezinnen aanwezig. 's Zaterdags was namelijk de intocht van Sinterklaas op televisie, vandaar
dat de meeste kinderen niet op zaterdag meewilden. In de stand
bleek al gauw dat het feit dat er momenteel geen Nederlandse herhalingen zijn ons een beetje de das omdeed. Veel kinderen herkenden de serie helemaal niet, of vroegen aan hun ouders of het hier
om Star Wars (I) ging. Hopelijk verbetert dit na de komst van de
bioscoopfilm 'Star Trek' in mei 2009. Hiervan konden we dankzij
Pim foto's laten zien. Hij had een Engels blad meegenomen met
daarin de laatste informatie. Ook konden we mensen verwijzen naar
internet, waar de dag erna de nieuwe trailer uit ging komen. Ondertussen heb ik deze bekeken en ik kan bijna niet wachten tot het mei
is! (Ook omdat we dan gaan trouwen natuurlijk)
Toen ikzelf een rondje over de beurs liep, raakte ik aan de praat met
een van de standhouders. Ze vroeg hoe goed mijn trivia-kennis was.
Iedereen die wel eens Triviant heeft gespeeld tegen me, zal niet verrast zijn dat ik opmerkte dat die goed is. Ze vroeg of ik dan mee
wilde doen aan een mini-toernooi van het spel '30 seconds', waarbij
je in 30 seconden zoveel mogelijk omschrijvingen van zaken moet
raden. Ik wilde wel meedoen, dus stond ik drie kwartier later op het

podiumpje in de 1e ronde. Ik speelde tegen een meisje van een jaar
of 12, waarvan ik won. In de tweede ronde was de meest frappante
omschrijving 'een tennistoernooi in de VS'. Toen zowel ik als mijn
tegenstander 'de US Open' riepen, maar dit niet goed was, keken
we elkaar aan met een blik die zei dat we het dan allebei niet wisten.
Toen de 30 seconden voorbij waren, bleek het om de Davis Cup
te gaan. Op onze opmerking dat die niet in de VS gespeeld word,
bleek dat de presentatrice van de wedstrijd, die de omschrijvingen
deed, helemaal niet van sport hield en had gegokt omdat het een
Engelse naam had ...
In de finale speelden we met 3 spelers tegen elkaar, en ja hoor, ik
won! Ik mocht een exemplaar van het spel meenemen voor thuis. Ik
heb het inmiddels ook thuis gespeeld en het is een erg leuk spel om
met een groep te spelen. Echt een Party-game dus.
Ook heb ik gesproken met de mensen van www.sterrenoorlog.nl
Hoewel de naam meer aan die andere SF-reeksdoet denken, gaat
het hier om een strategisch spel gebaseerd op Star Trek. Ik heb hen
uitgenodigd zelf eens wat van zich te laten horen in dit blad, dus ik
zal niet teveel verklappen over het hoe en wat...
Op zondagmiddag liep het na 4 uur echt leeg. De beurs was
geopend tot 6 uur, maar vanwege het bedroevend aantal bezoekers
dat er na 5 uur nog was, zijn we toen begonnen met afbreken van
de stand. Daarmee waren we nog best lang bezig, omdat het Ganzenbord aan de vloer zat vast getapet met Duet-tape. Dat laat van
de grond best los, maar niet van de geplastificeerde nummerbordjes! Die hebben nu allemaal een prachtige rand van afgescheurde
Duet-tape en lijm. Pim, veel plezier met de sticker-verwijderaar!
AI met al was het een plezierig weekend, waarin we aardig wat
aan onze naamsbekendheid hebben gedaan. Ik heb een aantal keer
gehoord 'ik wist helemaal niet dat er ook een Fanclub was' en alle
deelnemers aan het spel kregen natuurlijk een folder mee. Hopelijk
zitten er veel aspirantleden tussen, want onze hobby is het leukst
met veel mensen! ®
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tVan de Voorzitter

Welkom bij de eerste van 2009! Zoals jullie natuurlijk allemaal al lang weten bestaat
onze vereniging dit jaar 25 jaar. We zijn dat,
voor zover wij hebben kunnen nagaan in
de historie uniek gestart; we hebben namelijk voor het eerst in die 25 jaar de aftrap
gedaan met een nieuwjaarsreceptie. Gehouden op 3 januari 2009. Natuurlijk was die
receptie in Leiden, onze geboortestad. Met
een opkomst van exact 30 personen was
het een leuk en geslaagd evenement met
een hele positieve sfeer. Met de aanloop
naar de nieuwe film staat ons dan ook het
nodige te wachten, zo zijn we benaderd
door de bioscoop in Ede, maar ook door
Venster/Lantaarn in Rotterdam, woonmalI
Alexandrium, Space Expo in Noordwijk,
de sterrenwacht in Middelburg en zo kan
ik nog wel even door gaan. Natuurlijk willen we met ons 25 jaar bestaan dit jaar ook
de nodige extra's proberen toe te voegen
aan jullie lidmaatschap en steun gedurende

de achter ons liggende jaren. Uiteraard
komt er een eigen fanclubdag, vermoedelijk in Vlissingen, maar dat is nog niet zeker
net als veel andere dingen nog niet zeker
zijn, blijf daarom in ieder geval met regelmaat de agenda op de website raadplegen.
Het eerste cadeautje als we de nieuwjaarreceptie even buiten beschouwing laten is
dit magazine, dat in plaats van 24 pagina's
er 28 telt. Aan een tweede cadeautje wordt
achter de schermen druk gewerkt. Hopelijk
kunnen we de laatste nieuwsbrief van dit
jaar ook wat meer pagina's doen, oftewel,
zoals ik het vaak in de e-mail zeg: Pump up
the volume!

o ja,

heb je vorige keer die prachtige TFD
DVD gemist? Dan is er nu een herkansing,
kijk op www.tfd.nl voor info ... ®

AGENDA
2S januari t/m 22 maart 2009

28 maart 2009

Ruimtevaarttentoonstelling
locatie:
Kloveniersdoelen
................................................ Middelburg
info:
www.lansbergen.net

Algemene
locatie:
info:

Leden Vergadering TFD
Nieuwegein
www.tfd.nl

2S & 26 april 2009
08 maart 2009
GermanStarCon 2
locatie:
Halle Münsterland
...................................................... Munster
info:
www.germanstarcon.de

TFD magazine

Elf Fantasy Fair
locatie:
Kasteel de Haar
................................................. Haarzuilens
info:
www.eIHantasyfair.nl
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REPLICATOR ROOM

The Flying Dutch magazines
te kooo

de volgende bladen zijn na te bestellen bij onze verzendservice. Het kan voorkomen dat een blad bij de
verzendservice is uitverkocht, maar nog wel via de
TFD stand te verkrijgen is. Als u een bepaald nummer zoekt, is het dus raadzaam om tijdens een activiteit van de vereniging even bij de stand langs te
lopen.

Bladen lilt de Jaargangen 1995 t/m 2003
Jaargang
1995/1996
September 1995, December 1995, nr.Ol van 1996"

"Nog slechts enkele exemplaren
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang
Jaargang

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

nr.'s 03,
nr.'s 01,
nr.'s 01,
nr.'s 01,
nr.'s 01,
nr.'s 02,
nr.'s 01,

04, 05 en 06
02 en03
02, 03, 04, 05 en 06
02, 03, 04, 05 en 06
03, 04, 05 en06
03, 05 en06
02, 03, 04 en 06

Bladen lilt de jaargangen 2004 en 2005 (1,50
Jaargang
Jaargang

2004 nr.'s 01, 02, 03, 04, 05 en 06
2005 nr.'s 01,02, 03, 04 en05

Bladen lilt het jaargang 2006 (3,95 per stuk,
Jaargang

2006 nr.'s 01, 02, 03, 04, 05 en 06

Jaargang
2007
nr.Ol
van
2007
nr.03
van
2007
nr.04
van
2007
nr.05
van
2007
nr.06
van
2007
Jaargang
2008
nr.02
van
2008
nr.03
van
2008
nr.04
van
2008

€3,9S
€4,$O
€4,SO
€4,50
€4,SO
€4,SO
€4,$O
€4,$O

Verzendkostentlm 3 stllks (2,25
Verzendkosten4 t/m 10 stuks t'3,00

[ Ook adverteren? Email naar:advertentifL@tfd.nl ]
Heb jij ook spullen of materialen die je wilt ruilen, verkopen of ben je
ergens naar op zoek? Dan is de Replicator Room precies wat je zoekt!
In deze rubriek kun je namelijk gratis * adverteren/ Stuur eenemail naar
redactie@tfd.nl O.v.v.Replicator Room of stuur een briefkaart naar The
Flying Dutch O.v.v.Replicator Room, Postbus 735, 3500 AC Utrecht
The Flying Dutch neemt geen verantwoording voor de inhoud van de
advertenties die geplaatst worden in deze Replicator Room. Advertenties die illegale kopiën aanbieden worden geweigerd.

* Commerciëleadvertenties kosten €OJ5 per regel

Gratis!
Gratis af te halen (of tegen betaling van de verzendkosten):
TFD-nieuwsbrieven:
1998: nr. 3 en 4
1999: nr. 1 t/m 6
2000: nr. 1 t/m 6
2001: nr. 1 t/m 6
groenendaaI30@zonnet.nl

Uw lidmaatschapspas is geld waardl
Devolgendezakengevenkorting op deaangegevenwaren,wanneeru uw
FlyingDutch pasjelaatzien.Zorg er dusvoor dat u die altijd bij u hebt!
American Book Centre, The
Spui 12,
1012 XA Amsterdam

Simtasia
Nieuwe Haven 116,
2801 EC Gouda

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

The Movie Store
HeerlenDautzenbergstraat 53,
6411 LA Heerlen

Card & News strips
Agnietenstraat 12,
2801 HX Gouda
Eppo Stripspeciaalzaak
Kleine Berg 33,
5611 )S Eindhoven
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TFD magazine

Na 6 jaar heeft de vormgever van ons blad besloten te stoppen.
2009 wordt zijn laatste jaar, dus zijn we opzoek naar iemand die het
stokje van hem over wil nemen.
Wat biedt The Flylng Dutch jou?
het plezier om 4x per jaar de opmaak van de artikelen en cover
van het fullcolour magazine te verzorgen voor je portfolio.
actief bezig zijn met je hobby
een gezellige redactie
Wat moet je kunnen/Ieren?
Photoshop, Illustrator en Indesign.
Gevoel hebben voor vlakverdeling en kleurgebruik

Als je snel reageert en je hebt de komende maanden wat tijd over dan
kan onze huidige vormgever je helpen met het onder de knie krijgen
van het maken van het blad.
• Meer informatie

nodig?

