Kaarten

Bestellen

1) Stuur een mail naar info@tfd.nl, met
daarin je naam, volledige adres en lidnummer (niet-leden alleen naam en adres) plus
het aantal kaarten dat je wilt bestellen (max.
4 per lid).
2) Jekrijgt een bevestigingsmail met daarin
een reserveringsnummer en het verschuldigde bedrag.

Wat kost dit nu?
In de voorverkoop

(kaarten verkrijgbaar t/rn 11
oktober, of zolanq de voorraad strekt):

Leden:
Niet-leden:
Kinderen tot 12 jaar:

4) Binnen een maand na ontvangst van de
betaling ontvang je de bestelde kaarten.

Fotoshoot
En wil je jezelf samen met Walter op de foto
laten zetten? Maar zie je het niet zitten om
eerst in de rij te moeten gaan staan voor
kaartjes? Bestel dan nu ook alvast je tickets
voor de photoshoot. Geef dit gewoon aan in
je mailtje en ook deze kaartjes komen naar je
toe. De prijs hiervoor is 15,00 euro per stuk.

20 euro
gratis

Aan de zaal:
Leden:

3) Maak het verschuldigde bedrag over op
giro 3237505 tnv 'The Flying Dutch' te
Leiden, onder vermelding van het ontvangen
reserveringsnummer. LETOP: ZONDER
RESERVERINGSNUMMERGEEN KAARTEN!!
We kunnen dan namelijk de betaling niet
goed genoeg thuisbrengen.

15 euro
(maximaal 4 kaarten per Hd)

20 euro
(maximaal 4 koorten per lid)

Niet-leden:
Kinderen tot 12 jaar:

25 euro
gratis
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Deze nieuwsbrief is een
uitgave van dé Nederlandse
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Niets in deze uitg ve mag worden
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toestemming van <te re9.acti~r auteur. Alle eksten blijven eig~rdom
van de auteur, Voor ver<\ere mfprlil1a.
tie en een aanvraag Voor oVername
kunt u contact opne'l1en mel de
hoofd redacteur.
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k~li in te korten, niet te plaatsen,
noch terug te sturen.

Redactioneel

Zowel jullie voorzitter (zie verderop dit blad) als hoofdredacteur
gebruiken moederdag om hun stukjes voor deze nieuwsbrief te tikken ... Hm, is dit wel de bedoeling van deze dag? Nu ja, mam leest
dit toch niet ;)
Enfin, voor jullie ligt nu het tweede nummer van 2009. Een nummer dat natuurlijk een aantal pagina's wijdt aan de nieuwste film.
Hoe kan het ook anders, deze is immers net in première gegaan en
heeft nu al een plaats in de top 10 van best bezochte films veroverd.
Leeser verderop in deze nieuwsbrief alles over ...
Maar natuurlijk is de film niet het enige waarover je hier kunt lezen.
Dat zou ook een beetje saai worden, nietwaar? Dus we hebben
ook technobabble, aliens, boekrecensies (ja, deze keer echt ... ), een
artikel over Alpha Fleet (virtuele ST-omgeving) en natuurlijk uit de
doos.
Anyway: veel leesplezier maar weer.
Joyce Geurts

'I LOVETHIS SHIPI IT'S EXCITING!' - SCOTTY IN STAR TREK

Vormgeving:
Adam Chapman, Christiaan
Graafmans. Grafisch Lyceum Utrecht
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Imago Printing, Amsterdam
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NIEUWS
Door: Jacquellne Spoelder
Vormgeving: Grafisch Lyceum Utrecht
Na jarenlang wachten was het dan
eindelijkzoverop 6
mei wasde nieuwe
Star Trek film eindelijk in de Nederlandse bioscopen
te zien. De wereldpremière was op
al 7 april in Australië. Enkele gelukkigen mochten in
Amsterdam op 17 april al naar een speciale voorpremièrewaarbij John (ho (Sulu)
en Karl Urban (McCoy) aanwezigwaren.
En op 3 mei was de officiële première in
Groningen waarbij natuurlijk ook de TFD
aanwezig was. Meer informatie over de
premièreen de recensievan de film vind je
eldersin dit blad.

toepasselijk:het project heet EyeBorg.Op
dit moment heeft het rode lichtje geenfunctie. Maar het is de bedoelingdat genoemde
camerain het oog van Speneewordt geïmplanteerd. Het LEDlampje moet dan voor
licht zorgen bij filmopnamesin het donker.
Speneeen ingenieur KostaGrammatiszijn
sinds vorig jaar bezig met hun project Eyeborg. Ze hopen voor het eerst filmbeelden
te schietenvanuit het persoonlijkzichtveld
van een mens. De installatievan het lampje
is een belangrijkeeerstestap in het project,
omdat ook de batterij van het apparaatvolledig in het kunstoog isweggewerkt. Mogelijk kan de filmcameraworden aangesloten
op dezelfde batterij. 'We hebben nu gedemonstreerd dat het in principe mogelijk is
om elektronica in een kunstoog te verwerken', aldus Grammatis,die het technische
gedeeltevan het project voor zijn rekening
neemt. 'Er zitten al enkele proefmodellen van de uiteindelijke filmcamera in de
pijplijn.'

Dat in Star Trek vaak nieuwe ontwikkelingen voorspeldworden is geen nieuws. De
Canadesefilmmaker Rob Speneeheeft een

Eindelijkis het dan zover: er komt een Star
Trek parfumlljn. DeechteTrekkiesmogen
zich verheugenop - en omhullen met - de
geurenTiberius,RedShirt en PonFarr.

rood LED lampje in zijn kunstoog laten
implanteren, met de bedoeling dit later te
vervangendoor een kleinefilmcamera.Hoe

Geheel toepasselijk is de Red Shirt geur
voorzien van het thema: 'BecauseTornorrow may never corne'. Het dragenvan een
rood shirt isin StarTrekimmersniet bepaald

zonder risico. De Tiberiusgeurlijn is er een
met als thema 'Boldly go'. De geur PonFarr
is een damesgeur met de nietsontziende
toevoeging 'Drive him wild'. We worden
nieuwsgierig!

In 2012 zullen de as van Majel Barrett
(NurseChapel- TOS,LwaxanaTroy- TNG,
DS9, computerstem) en die van Gene
Roddenberry (de 'vader' van Star Trek)
gezamenlijknaar de diepe ruimte worden
geschoten.Met deze missiekan je een persoonlijke boodschap meezenden.Hiermee
komt een lang gekoesterdewensvan wijlen
het echtpaar uit. Gene Roddenberryoverleed in 1991 en een deel van zijn as werd
al in 1997 gelanceerddoor CelestisMemorial Spaceflights.Majel Barrett overleed in
december vorig jaar. Met deze geplande
vlucht zal de as van het echtpaar diep de
ruimte in geschotenworden en niet in een
baan om de Aarde,hetgeen bij vorige missies het geval was. De zoon van het echtpaar is ontzettend blij dan hun wens in
vervullinggaat.
Anthony Montgomery (Mayweather ENT) heeft onlangs een gastrol gespeeld
in de populaire ziekenhuisserie'House'.
Anthony speelde een personagegenaamd
larnes Carlton in de aflevering 'Painless'.

Door: Mark Retera

oe T'EI..ETRANSPoRTe.~

5T~1..T
IN S'TI'V.T IgMAND IN
ATt>MEN UITEEN TE /IoJEMEN,
OV~R eeN GROTE .AF'$1I'V'JDTE
TRANSPoRTe.~EN EN
WE5Fl-IN ~W'AAR TE
0"-1$

UIT' He.T NIETS %AL
HI~ NU OPA BoKMA
YEItSCI-I'JNEN

EN HOE GAAT DAT IN
~W'AAR, ZETT"EI'I
pR.ECIES IN Z'JN

W~?
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Zijn personage is
een
DYFS (Division of Youth and
Family
Services)
die een huisbezoek
moet afleggen om
te beoordelen of
dr. Cuddy (de baas
van hoofdpersoon
House, met wie deze
een soort haat-liefde verhouding heeft) een
geschikte ouder is.

Robert

Plcardo

(EMH- VOY) gaat
een gastrol
spelen in een nieuwe
serie
genaamd
Castie, een serie
over een schrijver
van moord-mysteries (Richard Castie)
die de hoofdpersoon in zijn boeken
net om het leven heeft laten komen. Wanneer er iemand moorden gaat plegen zoals
hij beschreef in zijn boeken, lijkt het erop
dat een van de fans er een beetje te dol op
geworden is. Picardo gaat de rol spelen van
Clark Murray.
Robert speelde ook een gastrol in de serie
Chuck, waar ook Robert Duncan McNelil
(Paris - VOY) een aandeel in heeft als regisseur. Picardo speelt de rol van regeringswetenschapper doctor Howard Busgang in de

aflevering 'Chuck
versus the Lethal
Weapon'. De serie
gaat over Chuck
Bartowski,
een
sullige
computer techneut, bij
wie een database
vol
regeringsgeheimen gedwonload is in zijn brain. Chuck
word gerecruteerd als spion, waardoor hij
een dubbelleven gaat leiden. Aan de ene
kant is hij een computernerd en aan de
andere kant voert hij geheime missies uit
voor de NSA.

besturingssystemen. De nieuwe Star Trek
Communicator is op een computer aan te
sluiten met een usb-kabel. Het is mogelijk om het volume harder of zachter te
zetten en hij is makkelijk aan een muur te
bevestigen. Daarbij zitten er ook geschikte
sound bytes op deze Skype-telefoon, zoals
bijvoorbeeld: 'Transporter room ready to
beam up.' De Star Trek Communicator zal
vanaf april verkrijgbaar zijn. Wat de nieuwe
Star Trek Communicator gaat kosten is op
dit moment nog niet bekend. <&>

Wllliam Shatner (Kirk - TOS) heeft meegewerkt aan een serie
stripboeken
die binnenkort gaat uitkomen.
De titels van deze
nieuwe
stripboeken zijn: The Tekwar
ChronicIes', 'Quest for
Tommorow' en 'Man
O'War'.
Alle liefhebbers opgelet: er komt een echte
Star Trek Communlcator.Helaas
is het
niet mogelijk om Vulcans of Klingons op
te roepen. De nieuwe Star Trek Communicator is speciaal ontworpen om te gebruiken als Skype-telefoon. De nieuwe Star Trek
Communicator
is compatible met Windows XP, Vista, OS X Tiger en nieuwere

MOUNTAIN TA K
~

Beste Star Trek liefhebber,

De nieuwe Star Trek van IJ Abrams breekt alle nkorJs in Amerika
en ook in Nederland is het een bescheiden succes!"
~
,
'I
(i
Op het gebied van Home Entertainme~ worden de komende
maanden vele producten uitgracht, met name op Blu-ray. Dit
laatste omdat dit natuurlijk ruimte biedt~an veel nieuwe extra's,
geremasterde (en dus betere) versies v n ~l1efilms en originEl)e
tv-series.
De eerste producten liggen inmiddels ifl de winkels en ~e laat
zich raden dat na de Star Trek
Motion BJu.~ayBox Set ook de
delen 7-" worden uitgebracht in een fraai~ Blu-ray box set om de
collectie compleet te maken.

'-6

Daarnaast verw~chten we ook de geremasterde TOS S2 op DVD &
BD dit jaar te KU.[ln~puitbrengen.

Veel om naar uit ~e kij~en en als je nog meer de sci-f honger hebt,
~6U/jl áltijg, r:l.P9 uitwij~en naar zomertoppers als Transformers 2,
GI Joe en de in mijn vorige..column al geroemde films Watchmen
& Eagle Eye.
Veel kijR~lezLeren groeten,

1

•

Dave van ve~é~
ProdUGtMan<)ger CSataloJJ&Star Trek
paramo~t Home Enterta'Qment Benelux

,

~I

In de tussentijd zullen ook de delen '-6105 verkrijgbaar worden op
Disc/aimer: De inhoud van deze column is geheel voor de verantwoordelijkheid van
Blu-rayen DVD, voor diegenen die genoegen nemen me 'minder, \ de schdjvetervan. De lFP kp/Z op geen, enkele wijze verantwoorde/ijk of consprokelijk gehouden wo~den voor hèlgelm hierin gezegd enlof aangeboden wordt.
extra's en gaan voor de geremasterde r.'films.
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Door: Marc Ghijsels
Vormgeving: Christiaan Graafmans
Jullie hebben er even op moeten wachten
maar hij is er weer: de technobabble. Deze
keer heb ik de letters R&S onder de loep
genomen. En er zitten een paar 'beauties'
tussen, zoals riboviroxicnucleic acid. Hoe vaak
zouden ze die scenehebben moeten overdoen
voor dat diegene die dat moest uitspreken het
perfect onder knie had? Ik denk dat dit best
wel eens een record zou kunnen zijn van het
meest aantal foute takes in een tv-serie. Mij
lukt het na 44 keer nog niet. Diegene die het
kan en mij dat bewijst tijdens een fanclubda,9
of een ander event waar de TFD aanwezig is,
bied ik meteen een drankje aan.

Movie: The Wrath of Khan: In het begin van de
film krijgt Kirk een leesbril/etje cadeau omdat
hij allergisch is voor Retinox.

Riboviroxicnucleic

acid:

H

eeft met DNA en groei te maken. In
tegenstelling tot DNA neemt het aantal
riboviroxicnucleic acid structuren toe totdat
het organisme ouder wordt, met an
woorden: zonder deze structu
zouden we nie~

Retinox:

B

estaat jammer genoeg voor velen niet in
het dagelijksleven. Retinox(vordt gebruikt
om problemen met de ogen-te verhelpen,
zoals het zicht.

I

TNG: 'Rascals': Beverly ontdekt dat meerdere
riboviroxicnucleic acid structuren ontbreken
bij Picaro, Ra, Guinan, and Keika. Om hun
normale leeftijd te herstel/en gebruikt ze
eerdere onderzoeken
om de originele
structuren te vinden. Deze werd daarna via
een ingewikkeld procédé via de transporter in
de vier bemanningsleden 'gestraald'.

Roginium;

B

estaatnog echt ook. De hardste substantie
die men kent.

TOS: Balance of Terror: Sommige onderdelen
van Buitenpost 4 waren vervaardig uit
Roginium maar zelfsdit bleekniet opgewassen
tegen de krachtige Romulan wapens.

/Rubindlum:
orsprong onbekend. Een
niet giftige kristalachtige
substantie.

O

Ritalin:

E

en natuurlijk voorkomend mineraal.

TOS: Requiem for Methesulah: De
bemanning gebruikt het spul om een of
andere epidemie te bestrijden op één of
andere planeet.
N.B. In de hedendaagse geneeskunde is
dit een middel dat gebruikt wordt bij
hyperactiviteit (ADHD).

TOS:Patterns
Of Force:
Rubindium
kristallen maken deel
uit van onderhuids geplaatste Starfleet transponders.
Kirk and Spock krijgen elk zulk een
apparaatje geïmplanteerd. Als ze
gevangen genomen worden, gebruiken ze
de zendertjes als een soort primitieve laser.
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Salskinum:

Selanogen:

veneens onbekend van oorsprong.
Verandert van moleculaire samenstelling
wanneer het met glas in aanraking komt.

E

atuurlijk voorkomend. Een onderdeel
(net als koolstof) waaruit sommige
levensvormen bestaan.

TNG: Hol/ow Pursuits: Salskinum was niet de
oorzaak van de al/e haperingen aan boord
van de Enterprise volgens LaForge.

TNG: Schisms: Trans-dimensionale wezens
ontvoeren bemanningsleden van deEnterprise
voor medische experimenten. Data denkt dat
het selanogeen gebaseerde levensvormen zijn.
Om korte periodes in onze dimensie te kunnen
overleven gebruiken ze een soort schild.
Dat schild gebruikt Tetryon dat meetbaar is
met speciale instru-menten.

Sarium:

G

een idee waar het vandaan komt. Kan
enorme hoeveelheden energie bevatten.

N

TNG: New Ground: De Enterprise neemt deel
aan een experiment van aandrijfsystemen
die gebruik maken van soliton golven.

Sorium:

O

nbekende oorsprong. Een explosieve
stof.

DS9: The Nagus: Wordt gebruikt in Ferengi
ontploffingstuigen ..

Sporocystain:

TNG: In Theory: Sarium een vitaal
onderdeel in Federation shuttlecrafts.

K

Scalosian water:

Voyager:(old Fire:fanewayen haar bemanning
ontdekken een bron die dezelfde straling
afgeeft als de Caretaker.Ze komen op het spoor
van wat later blijkt de vrouwelijkepartner van
de Caretaker te zijn. Misschien kan zij hen
helpen om snel/er terug naar de aarde te
keren.

chijnt te bestaan. Alleen niet zoals men
in Star Trek beschrijft. Iedereen die het
drinkt zou erdoor extreem snel gaan
bewegen volgens de T-Babbelaars.

S

TOS: Wlnk of an Eye: Om Kirk op haar
niveau te krijgen gooit Deela Scaloslan
water In zijn koffie.

omt in het echt voor. De Caretaker is
een sporocystische levensvorm.

gefabriceerd

E

aJien bouw-

en neurotransmitter. In het echt helpt het
stofje je mentale evenwicht te bewaren.

Voyager: The Gift: Een verhoogd gehalte
serotonln zorgt ervoor dat Kesplots psychokinetische krachten krijgt.

Soliton wave:
n het echt is een golf wiens energie niet
vermindert (Ok, iets te simplistisch uitgelegd
maar jullie begrijpen vast wel het idee). In Star
Trek, een kunstmatig effect die warpsnelheden
mogelijk maakt.

I

TNG: Too Short a Season: In de tunnels van
ordan IV komt het awayteam vast te zitten
een doodlopend spoor waar voorheen
woon nog een tunnel was. De visor van
ordi geeft aan dat de afsluiting pas
nstal/eerd
was
met
'steelplast'.

i..

i

nthehol:

ou leuk zijn als het bestond maar jammer
genoeg is het puur verzonnen. Eenvervag~r voor acohol. Geïntroduceerd door de
Ferengi zodat iedereen van alcohol kan
genieten zonder de nadelige gevolgen te
moeten ondergaan.

TNG: Rellcs: Mister Scott vindt de synthehol
versie van echte Scotch maar niks. ris;
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Uit de doos

- cards from the final frontier

Door: Harm Koopman
Vormgeving: Grafisch Lyceum Utrecht

I
Op het moment van in elkaar zetten van deze editie van 'uit de
doos' heb ik net de aankondiging van Rittenhouse Archives gelezen
voor de tradingcard-set die zal gaan verschijnen rondom de nieuwe
Star Trek film. Als Rittenhouse Archives woord gaat houden, wordt
het de allereerste Star Trek tradingcard-set die uitgegeven zal worden op dezelfde dag als de (Amerikaanse) première van de film.
Uiteraard zal het nog enige tijd
duren voordat deze set een plaatsje
verovert in 'uit de doos', hiervoor
zijn meerdere redenen maar de
belangrijkste is toch wel dat je een
set pas goed kunt beschrijven als
je als verzamelaar zelf alle ins en
outs hebt ervaren.
Van sommige sets kun je nagenoeg nooit voldoende ins en
outs vergaren en dan denk ik met
name terug aan de in de vorige
'uit de doos' besproken Donruss
Americana set. Aanvankelijk dacht
ik: 'gezien de omvang van de set
kan dit nooit een succes worden',
maar dat werd het wel degelijk.
Het werd zelfs zo'n succes dat al na enige weken geruchten gingen
over een nog exclusievere vervolg uitgave.
Maar hoe deze monsterset te overtreffen?

Laat dat maar aan Donruss over!
Binnen een voor tradingcard-Iand
begrippen extreem snelle periode
van nog geen drie maanden zag op
25 april 2008 'Donruss Americana
Celebrity Cuts' het levenslicht.
Marketing technisch wordt het
bij deze set echter over een totaal
andere boeg gegooid dan de voorganger die we inmiddels kennen
als Americana I uit januari 2008.
Zo zijn we gewend aan kartonnen
dozen, zo niet deze set, die wordt
geleverd in een stevig houten kistje. Zo zijn we gewend aan 24 , 30
of 36 pakjes, zo niet deze set, hij bestaat uit slechts 1 pakje. Zo zijn
we gewend aan een prijs voor een doos van ongeveer 65 dollar, zo
niet deze set, dat ene pakje heeft een
verkoopprijs van circa 130 dollar.
Donruss zegt het zelf zo (achter op
het houten kistje) : 'In th is, the 140th
birthday of trading cards, we at Donruss are reminded of the famous
Robert Kennedy quote, There are
those who look at things the way
they are, and ask why ... I dream of
things that never where, and ask why

not?' Indeed, why not. Als er een
overtreffende trap bestaat in tradingcards dan is dit het!! Want voor die
circa 1 30 dollar krijg je dus slechts 1
pakje met daarin het
enorme aantal © van 6
kaartjes. Zelfs wat die 6
kaartjes dan zijn wordt
meesterlijk
geheim
gehouden
met een vage omschrijving. Het
enige dat vooraf bekend is, het
pakje bevat 2 handtekeningen of
memorabilia, 3 gewone kaartjes
of parallel kaartjes en 1 insert.
Nou daar kunnen we het mee
doen, oftewel vooraf heb je geen
idee wat je koopt en moet je daar
ook nog eens heel veel geld voor
neertellen. Als ik echter enige
weken later de eerste 'Celebrity
Cuts' waarneem op het internet,
ben ik alsnog verkocht en dus
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(3) of recollection
collection (8) maar
dan uiteraard van
een van mijn Star
Trek helden!!

WIlLlAM 5NATNE~

staat er hier nu een doosje
bij mijn collectie, puur
voor de heb. Wat er in zat?
Natuurlijk geen Star Trek,
nee schrik niet, het eerste kaartje dat ik er uit haal is Mark Hamill
(nr. 64) eenieder die ooit Star Wars heeft gekeken weet onmiddellijk
over wie ik het heb. Nummer twee is Kathie lee Gifford (nr.52) en
nummer drie is losh Duhamel (nr. 44) ... sorry maar beide doen bij
mij geen belletje rinkelen. De handtekening in mijn doos is van Margot Kidder en zegt me ook al niets. Het memorabilia kaartje is een
Hollywood icons met twee stukjes stof van Carole lombard, heeft
iemand interesse? en tot slot is er een Movie Stars kaartje van Elliott
Gould en dat zegt me dan wel weer wat, maar feit blijft er staat een
doos in mijn collectie © en dat is natuurlijk het risico als je een doos
aankoopt van een 'algemene' serie.
Wat had ik dan graag in mijn doos willen vinden? Juist, houd je vast
en blijf rustig doorlezen
commons (100) of century silver (100)
of century gold (100) of century platinum (100) of century gold
signatures (100) of century signature materials (100) of Hollywood
icons materials (75) of movie stars cuts variation 1 (30) of stardom
combo signatures (20) of stardom triple signatures (5) of combo
cuts (10) of celebrity cuts (40) of Hollywood (12) of award winners

Zo had ik bij de
commons nr. 36
(lulie
Newmar
Eleen in de original
series aflevering 'Friday's Child'), nr. 51
(leonard Nimoy), nr. 57 (lee Meriwether - losira in
de original series aflevering That Which Survives'), nr.
75 (Ricardo Montalban), nr. 93 (Walter Koenig), nr. 95
(William Shatner) wel leuk gevonden. Gelukkig bestaat
er tegenwoordig zoiets als internet en zitten ze inmiddels toch allemaal in mijn verzameling.
En als completist is dat natuurlijk
lang niet het enige wat daarin zit,
nee, zet je maar weer schrap want
zo is er van lulie Newmar ook een
kaartje met handtekening,
hetzelfde geldt voor lee Meriwether,
waar ik dan ook nog weer eens een
stukje stof van heb. Walter Koenig
is van de partij met een movie
stars kaartje en een movie stars
kaartje met handtekening. Ricardo
Montalban heb ik maar liefst met
7 verschillende versies in de collectie, Nimoy is 8 keer aanwezig
en Shather 5 keer. Uiteraard lang
niet alle versies die er zijn, maar
dat is echt onmogelijk, veel van de
kaartjes hebben een oplage van 10
stuks of minder!!
Afijn, kijk maar weer je ogen uit op
deze 'uit de doos' pagina's, grote
kans dat je er kaartjes ziet die je
na het lezen van deze
nieuwsbrief nooit weer
zult zien, tenzij je een
afspraakje maakt met
de voorzitter ©
Wat mij betreft opnieuw een happy hunting, en waar
zal ik de volgende uit de doos aan besteden? Meer van
hetzelfde (Americana 11uit juli 2008) of toch maar weer
terug naar een echte Star Trek set (Movies in Motion
uit december 2008) of de recent (februari 2009) uitgegeven Legends of ... opvolgers? Voorkeur? laat het me
weten op hkoopman62@chello.nl ®
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oAlpha Fleet
Wat is SL Alpha Fleet?
Naast het feit dat ik nauw betrokken ben bij de organisatie van de
fanclubdagen, ben ik sinds een jaar actief als roleplay coördinator/
webmaster voor een Star Trek roleplay sim in Second Life (Sl). De
sim is Engelstalig en in tegenstelling tot de meeste online Star Trek
roleplay sims zijn wij juist niet alleen op tekst gebaseerd.

Waarom Second Llfe?

Sl is een MMO-omgeving (Massive Multiplayer Online) in de ruimste zin van het woord. Het spelen ervan is gratis en doordat wij
gebruik maken van een open-souree 3d Internet Community zijn de
mogelijkheden eindeloos. Sl heeft wel een economie en het is wel
degelijk mogelijk om er (veel) geld aan uit te geven. Maar doordat
wij onze eigen benodigdheden zelf kunnen creëren en wij deze kosteloos ter beschikking stellen aan onze spelers, hoef je er niet perse
geld aan uit te geven. Jehoeft ook niet perse de nieuwste computer
te hebben om het te spelen, de graphics zijn aan te passen voor de
meeste computers. Ik spreek vaak mensen die Sl 'wel eens hebben
geprobeerd', maar hel na een uurtje of korter alweer opgaven. Dit
vind ik een tekortkoming van de ontwikkelaar. Het 'spel' presenteert zich slecht en onvolledig aan nieuwe spelers. Daarom worden
nieuwe spelers na het aanmaken van hun St-account zoveel mogelijk door ons begeleid, en helpen we je je eerste stappen in Sl te
zetten, je bekend te maken mel de interface en je avatar te maken
zoals JIJdat wilt. Erzijn geen beperkingen!

Wat is het doel?
Spelers zijn vrij hun personage naar eigen believen te spelen en te
ontdekken, hetzij in, en/of om een hoofdverhaallijn heen die wordt
geschreven door zowel de stafleden als leden van Alpha Fleet. Wij
bouwen onze decors en ontwerpen onze uniformen in Second Life
zelf. Daarmee streven wij er niet naar om een film of een aflevering te maken, maar spelers het gevoel te geven zichzelf te kunnen
plaatsen in een leven in het Star Trek universum.

Het verhaal
Onze thuisbasis is Deep Space Station Casus Prime, gesitueerd in
een nieuw, onverkend stelsel in het Gamma Quadrant, in het jaar
2388. Nadat de Bajoran wormhole ineenstortte in 2374, was de
verbinding met het Alpha Quadrant verleden tijd. Een belangrijke
wetenschappelijke ontdekking na de crash van de USS Athena op
de planeet Casus Prime leidde tot de opening van de eerste Federation transwarp-aperture naar het Alpha quadrant. Hiermee is de
grondslag voor een transwarp-hub onder Federatievlag gelegd. Met
deze setting hebben wij gepoogd een dynamische achtergrond te
creëren die het contact met andere Star Trek RPG's in Second Life
mogelijk maakt en tol nog toe lukt dit ook.

Wat doen we nou precies?
Sinds kort hebben wij op verzoek van onze leden de sim 24/7 in
roleplay gemaakt. Dit biedt nog meer variatie want men kan zelf
op ieder willekeurig tijdstip spelen, naast alle activiteiten die wij
organiseren.
Naast het organiseren van klassen en trainingen over de meest uiteenlopende onderwerpen bijvoorbeeld - in
online rollenspellen - over hoe je je Second
Life avatar precies kan maken zoals je wil en
hoe je dingen bouwt en laat werken in Second
Life, organiseren wij ook klassen of trainingen
die compleet gespeeld worden binnen de
roleplay, zoals bijvoorbeeld medische- en/of
beveiligingstrainingen, wapen- en/of Zero-G
combat trainingen.
Daarnaast houden we van (nog meer) lolletjes en organiseren we dan ook regelmatig
feestjes met verkleedthema's waarbij vaak
ook prijzen te winnen zijn.
We kijken samen naar films of organiseren
ludieke rollenspel-activiteiten, zoals een Halloween-event getiteld: 'The Invasion of the Zombie Borg'.

De website
De meeste van onze roleplay-activiteiten worden zorgvuldig gedocumenteerd en met screenshots bewaard op de website, tezamen
met een database die bijvoorbeeld informatie bevat over Alien rassen die we zijn tegengekomen en hebben gedocumenteerd. Ook
kunnen geregistreerde AF-leden een profiel aanmaken op de website. Zo bouwen we stukje bij beetje ons eigen verhaal, in beeld en
tekst.

De communlty
Sl Alpha Fleet wil een roleplay community zijn die is gemaakt voor
en door haar leden. Daarom zijn alle bijdragen heel belangrijk. Onze
leden denken op alle fronten mee: van suggesties over het bouwen
van decors, het schrijven van verhalen tot het gevechtsscriptwerk
van ruimteschepen. Of het organiseren van activiteiten. Maar niets
is echter een verplichting. Het doel is simpelweg 'plezier' en dat
moet vanzelf komen.

via www.secondlife.com.
Stuur mij een berichtje
via de website [Commodore Banach] of een email
dfschan@hotmajl.com,
dan zorg ik ervoor dat
je snel je weg leert vinden in Sl., Ik hoop je snel
als bezoeker of speler te
kunnen begroeten!
Diana Chan a.k.a
Commander Banach,
Chief of Security
Starbase Casus Prime
Alpha Fleel <19
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Voorgelezen

Door: Paul Ploeg

Titel: Star Trek - The Next Generation: Greater than the sum
Auteur:
Christopher L. Bennett
ISBN:
:
978-1-4165-7132-2

Het lijkt wel of de schrijvers
van Pocket Books, wat betreft
The Next Generation, aan niets
anders kunnen denken dan aan
de Borg. Dit is het vierde boek
in de verhaallijn die begon na
de film Star Trek - Nemesis en
de derde in opeenvolging met
de Borg in de hoofdrol. Drie
maanden lang hebben de Federatie en de bemanning van de
Enterprise zich kunnen herstellen van de laatste crisis-situatie
met de Borg dat te lezen is in
'Before Dishonor'.
Dat verandert echter wanneer
de USS Rhea een verkenningsmissie onderneemt naar een
gebied waarin zich een aantal planeten bevinden die de
bron lijken te zijn van door de
USS Rhea ontdekte kwantum
energieën.
Er wordt een verkenningsteam naar één van de planeten gestuurd.
Eenmaal op de planeet aangekomen wordt zowel het team als
de USS Rhea aangevallen door de USS Einstein, het door de Borg
geassimileerde sterrenschip van de Federatie. Met behulp van de
bewoners van de planeet weet één van de teamleden van het verkenningsteam aan de Borg te ontsnappen. Uit onderzoek blijkt dat
dit gebeurd is door een vorm van kwantum slipstream technologie.
Technologie waarmee grote afstanden in de ruimte in een korte
tijd kunnen worden overbrugd. De bemanning van de USSVoyager
heeft gedurende haar verblijf in het Deltakwadrant ook met deze
vorm van technologie te maken gehad.
De Enterprise wordt er op uitgestuurd om te voorkomen dat deze
technologie in bezit komt van de Borg. Wanneer de Enterprise in
het gebied arriveert, probeert men contact te leggen met de bewoners van het gebied. De communicatie met de bewoners verloopt
echter moeizaam. En als de Einstein ook in het gebied arriveert, weigeren de bewoners niet alleen partij te kiezen in het conflict tussen de Einstein en de Enterprise, maar zien ze de Borg zelfs niet als
slecht. Dat verandert ook niet wanneer de Borg de bewoners aanvallen om zodoende de technologie van de bewoners in handen te
krijgen. Picard lijkt machteloos te staan, maar krijgt hulp uit onverwachte hoek. Maar of die hulp op tijd is gekomen en voldoende is,
valt nog te bezien.
Als je dit boek wilt vergelijken met zijn voorganger, is dat hetzelfde
als je de film Star Trek - Insurrection bekijkt vlak nadat je Star Trek
- First Contact hebt bekeken. Het verhaal is minder spectaculair. Er
wordt meer aandacht besteed aan de bemanningsleden van de
Enterprise met hun diverse persoonlijke problemen, dan aan het
conflict met de Borg. Daar hoeft niets mis mee te zijn als dat het
verhaal maar ten goede komt. In dit geval is dat duidelijk niet het
geval. De spanning in het verhaal is hierdoor een heel stuk minder
dan in Before Dishonor. Dit boek is niet supergoed te noemen, maar
is echter ook niet slecht. Het is een boek dat je kunt lezen als een
tussendoortje naar een volgend hopelijk wat beter boek .

Titel: .. Star Trek - Myriad Universes: Echoes and Refractions
Auteurs:
Diversen
ISBN:
978-1-4165-7181-0

In deze tweede omnibus onder dit concept, wederom drie verhalen
waarin door veranderingen in het verleden, het heden en de toekomst in de Star Trekuniversums er totaal anders uitzien. The Chimes at Midnight' speelt zich af in de tijd tussen het einde van Star
Trek 11en het einde van Star Trek VI. Het grote verschil is dat Spock
in dit universum niet meer in leven is. Hij is op jonge leeftijd op de
planeet Vulcan overleden. Zijn plaats wordt nu ingenomen door de
Andorian Thelin. Het Genesisproject van David Marcus, de zoon van
[arnes Kirk speelt een grote rol in het verhaal. Ook hier zeggen de
Klingons dat de Federatie het voor massavernietigingsdoeleinden
zal gebruiken. De Federatie blijft volhouden dat het voor vredelievende doeleinden gebruikt zal gaan worden. De Klingons nemen
hier geen genoegen mee en gaan over tot actie. Als de nood het
hoogst is reageert de Federatie op een manier waar ze niet alleen
door de Klingons van verdacht zijn, met catastrofale gevolgen van
dien.
Keith RA DeCandido bijt zich in het tweede verhaal helemaal
vast in een universum waarin de grootmachten, de Federatie, de
Klingons, de Romulans en de Cardassians onderling veel conflicten
hebben. De planeet Bajor is hier ondanks het hevige verzet van de
Bajorans nog steeds bezet door de Cardassians. Er is echter één verzetstrijdster, Kira Nerys, die een geheim met zich meedraagt dat de
verhoudingen binnen het Alfakwadrant drastisch kan veranderen.

RNST
Financ;eel Advies
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Pensioenen
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Doomweg8 • Apeldoorn. Tel. OSS 3SS 1'»2
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Bovendien lijkt het erop dat een nog onbekende partij zich met de conflicten aan het
bemoeien is.
Als laatste lezen we over een Star Trekuniversum waarin het doodgewoon is dat
androids en mensen met elkaar samenleven. Deze androids zijn gemaakt door dokter Noonien Soong, met Data als eerste
geslaagde prototype. Daarnaast kunnen
mensen zelfs nog hun bewustzijn na hun
dood overzetten in een android om zo bijna
onsterfelijk te worden. Het lijkt een ideale
situatie. Toch worden de androids als tweederangs burgers behandeld. Zo mogen ze
zich niet zelf vermenigvuldigen. Alles lijkt
te veranderen wanneer een lang vermiste
android plotseling contact opneemt met
captain Picard. Het is een oude bekende van
Picard: zijn voormalige bemanningslid van
de Enterprise, Data. Diens terugkeer markeert een punt in de geschiedenis waarin
verschillende volken moeten beslissen hoe
de toekomst eruit moet komen te zien voor
zowel andoids als niet-androids.
Deze laatste van de drie verhalen past het
beste bij het thema van dit boek omdat het
duidelijker zichtbaar is hoe de toekomst kan
veranderen als iets anders verloopt in het

verleden zoals we dat weten. Bij de eerste
twee verhalen zijn de verhalen wel iets veranderd, maar de twee verhalen lijken voor
het grootste gedeelte toch op de oorspronkelijke verhalen zoals we die kennen. Dat
zorgt er echter niet voor dat ze daardoor
slechter zijn dan het laatste verhaal. Het
meest opvallende in het eerste verhaal is
Thelin, die Star Trekfans kennen uit The Animated Series en het feit dat de Federatie in
geval van nood toch ook de verschrikkelijkste dingen kan doen. Keith RA DeCandido
schrijft in het tweede verhaal een beter scenario voor hoe de Dominion controle over
de Alfakwadrant kan krijgen, dan het bij Star
Trekfans bekende scenario dat te zien is in
de Deep Space Nineserie. Dit concept verdient na twee omnibussen zeker nog meer
verhalen, een aanrader voor de Star Treklezer. <IJ>
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Voorgelezen door

Jak e 5 i5 k 0

Ik was een tijdje geleden met mijn vriendin op de boekenbeurs te
Antwerpen. Werkelijk het Walhalla voor elke boekenwurm. Tussen
al het schrijversgeweld, de literaire en wetenschappelijke boekenstands stond ook een stand van de 'Voor Dummies' reeks. Jekent ze
vast wel: allemaal boeken waar een onderwerp tot op het bot wordt
ontleed. Daarna wordt op een eenvoudige manier wordt uitgelegd
hoe het werkt, zodat zelfs een leek het begrijpt. Enkele voorbeelden zijn: 'Gitaarspelen voor Dummies', 'Schaken voor Dummies' en
'Bridge voor Dummies'. Bijna elk onderwerp heeft een eigen boek.
Ik bekeek het boek 'Sterrenkunde voor Dummies'. Ik was eerst
bezorgd dat het boek niet dezelfde diepgang zou hebben als andere
boeken over Sterrenkunde, omdat het deel uitmaakt van de Durnmies-reeks. Niet omdat de Dummies reeks slecht is, maar omdat
de Dummies reeks zo veel verschillende onderwerpen behandelt,
zodat 'Sterrenkunde voor Dummies' iets minder aandacht kreeg. Ik
kwam er achter dat ik niets wist van de Dummies-reeks. Deze boeken worden namelijk door verschillende mensen geschreven. Zo is
'Sterrenkunde voor Dummies' geschreven door Stephen P. Maran,
die zelf dertig jaar lang heeft meegewerkt aan het Amerikaanse
ruimtevaartprogramma. Kijk, zo kom je toch weer wat te weten.

'Een veelzijdigestoomc"!rs,/,s astronomie'
praktische en theoretlsc e

_Go •• rts<hll/ln9

De opzet
Als je een boek krijgt of koopt, dan blader je er eerst even snel doorheen om te kijken hoe de opzet is. Bij dit boek vond ik de opzet verrassend goed.
Het begint met een historische kalender, waarin de meest belangrijke feiten staan vermeld. Dan is er eerst een inhoud in vogelvlucht.
Het verschil met werkelijke inhoud is dat hier alleen de hoofdstukken worden aangegeven. Bij de inhoudsopgave wordt ieder hoofdstuk weer verdeeld in paragrafen. Zo is het uiteraard wel even
zoeken, maar het is handig om zo te bekijken waar ieder hoofdstuk
uit bestaat. Als je echt iets moet zoeken, kun je het beste het register achterin lezen.
Na het voorwoord en de inleiding begint het boek. Hieronder staan
de 18 hoofdstukken:

Achterin staan mooie kleurenfoto's van nevels, planeten en sterrenstelsels. Ook staan er veel tabellen en sterrenkaarten. Tenslotte tref
je een woordenlijst aan en een register.

De opbouw van de tekst
Deel 1: De kosmos bespioneren
01 :Het licht zien: de wetenschap van de sterrenkunde
02:Met z'n allen naar de sterren staren
03:Naar de nacht kijken: leren observeren
04:Bezoekers bekijken: meteoren, kometen en kunstmanen
Deel 2: Excursie door het zonnestelsel
05:De aarde en de maan
06:De naaste buren van de aarde: Mercurius, Venus en Mars
07:De asteroïdengordel en andere objecten dicht bij de aarde
08:Jupiter en Saturnus: grote gasbollen
09:Te gek! Uranus, Neptunus en Pluto

De tekst is leuk om te lezen. Alles wordt simpel uitgelegd en zelfs
voor de gevorderde (amateur-)astronoom staan er leuke weetjes in.
Weet jij bijvoorbeeld hoe je het zonnevlekkengetal te weten kunt
komen?
Verder wordt bijna alles aangegeven met pictogrammen. Er zijn
acht pictogrammen, namelijk: Tip, Sterren kijken, Sterrentaal, Pas
op, Kleine geheimpjes, Technische info, World Wide Web en tenslotte Warm aanbevolen. Bij het hoofdstuk over de zon staat dat je
niet zomaar met het blote oog naar de zon mag kijken. Daarbij vind
je tevens het pictogram 'Pas op.' Heel handig, toch? De tekst is erg
actueel en verrassend leuk. Zeer goed gedaan.

Conclusie
Deel 3: Onze oude zon en andere sterren
10: De zon: ster van de aarde
11: De sterren: kernreactoren
12: Sterrenstelsels: het Melkwegstelsel en daarbuiten
13:Zwarte gaten en quasars
Deel 4: Het opmerkelijke heelal
14: SETIen planeten van andere zonnen
15: Donkere materie en antimaterie
16: De oerknal en de ontwikkeling van het heelal
Deel 5: Het deel van de tientallen
17:Tien vreemde feiten over sterrenkunde en de ruimte
18:Tien veelvoorkomende vergissingen over sterrenkunde
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Meer dan 300 pagina's leuke informatie over de wondere wereld
van het heelal. Weet je weinig over Sterrenkunde, dan is dit boek
een aanrader. Het is goed geschreven met leuke illustraties. Weet je
al veel over Sterrenkunde, dan is het zeker niet erg om dit boek te
kopen. Het is een leuke aanvulling voor je collectie.
Het enige boek dat ik mis in de Dummie reeks is 'Star Trek voor
Dummies'. Ik sprak de standhouder die vertelde dat er een 'Star
Wars voor Dummies' in de maak zou zijn. Tja, je zou dan toch zeggen dat 'Star Trek voor Dummies' dan zeker niet mag achterblijven.
Dus mochten er een stel Star Trek fans met een passie voor schrijven
zijn, dan is dit waarschijnlijk een gat in de markt.
Veel leesplezier,
[ake Sisko ®
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oVan de Voorzitter
De kalender staat op moederdag 10 mei
2009 als ik deze van de voorzitter aan het
papier toevertrouwen dus heeft de echte
Trekkie of Trekker, het is mij om het even,
de nieuwste aanwinst Star Trek XI natuurlijk
al een of meerdere keren gezien. Alle publicaties zijn uiterst lovend over de nieuw aanwinst, ik heb geen enkele recensie gezien
met minder dan 4 sterren!

Natuurlijk zijn we stik nieuwsgierig wat
onze lezers er van vinden en hebben we
deze nieuwsbrief dan ook uitgeroepen tot
filmeditie en hopen we op veel reacties. Een
aantal van ons heb ik in levende lijve op
3 mei 2009 gezien op de voorpremière in
bioscoop MustSee in Groningen, wat overigens een puik TFD feestje is geworden
met dank aan Douwe Vos, zelf een Trekkie
in hart en nieren! Uiteraard is het ook nog

steeds het 25 jarig bestaan van de TFD, verwacht van ons een klein maar leuk extratje bij onze volgende nieuwsbrief en schrijf
vast allemaal de datum 25 oktober 2009
in je agenda, want dan gaan we onze fanclubdag vieren met als thema 25th Anniversary. Helaas kan ik op dit moment nog
niet meer dan aangeven, dat we druk bezig
zijn om een A-acteur die al langer meeloopt
dan onze fanclub bestaat, naar Nederland
te krijgen. Misschien is het zelfs wel zo dat
elders in deze nieuwsbrief al meer info is
te lezen dan ik hier nu kan en mag prijsgeven. Als dat niet zo is, gebeurt dat zeker in
ons september nummer, dat geheel in het
teken zal staan van ons 25 jarig jubileum ...
kortom houd alle communicatiekanalen
goed in de gaten want het gaat spannend
worden, daar ben ik van overtuigd ....

AGENDA
29 augustus 2009

2S oktober 2009

Rariteitenmarkt

25-jarig bestaan The flylng Dutch
met Walter Koenig

locatie:
Centrum Oss
info: www.centrummanagementoss.nl/agenda

06 septemeber 2009

locatie:
..
info:

Het Veerhuis
Nieuwegein
www.tfd.nl

3e Menner stripbeurs
locatie: .. Gebouw De Arend/De Zeemeeuw
................................................... Rotterdam
info:. www.freewebs.com/mennerstripbeurs

26 Ei 27 september 2009
Stripdagen
locatie:
........................ ,
info:
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,

Expo Houten
Utrecht
www.stripschap.nl
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de volgende bladen zijn na te bestellen bij onze verzendservice. Hel 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 van C7,00 per stut«.
Jaargang 1995/1996
September 1995, December 1995, nr.Ol van 1996"

·Nog slechts enkele exemplaren
Jaargang 1997 nr.'s 03,04,05 en 06
Jaargang 1998 nr.'s 01, 02 en 03
Jaargang 1999 nr.'s 01, 02, 03, 04, 05 en 06
Jaargang 2000 nr.'s 01, 02, 03, 04, 05 en 06
Jaargang 2001 nr.'s 01, 03, 04, 05 en 06
Jaargang 2002 nr.'s 02, 03, 05 en 06
Jaargang 2003 nr.'s 01, 02, 03, 04 en 06

':1Iml5,iJ.llnit.J.1bJiM.

Jaargang 2004 nr.'s ot. 02, 03, 04, 05 en 06
Jaargang 2005 nr.'s Ol, 02, 03, 04 en05
Bladen va" (3,95 per stuk.
Jaargang 2006 nr.'s Ol, 02, 03, 04, 05 en 06
Jaargang 2007 nr.Ol

Bladen van (4,50 per stuk
Jaargang 2007 nr.'s 03, OS, OS, 06
Jaargang 2008 nr.'s 02, 03, 04
Jaargang 2009 nr. 01
Verzendkostent/m 3 stuks ~2,25
Verzendkosten4 t/m 70 stuks -r3,00

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

]

Te Koop
Complete Star Trek video collectie
Star Trek - TOS -> Alle 3 seizoenen compleet
Star Trek - TNG -> Alle 7 seizoenen compleet
Star Trek - DS9 -> Alle 7 seizsoenen compleet
Star Trek - VOY -> Alle 7 seizoenen compleet
Prijs n.O.t.k.
Nel Evers(nel_evers@yahoo.com)

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

Heb jij ook spullen of materialen die je wilt ruilen, verkopen of ben je
ergensnaar op zoek? Dan is de ReplicatorRoomprecies wat je zoekt!
In deze rubriek kun je namelijk gratis' adverteren! Stuur een email naar
redactie@tfd.nl o. v.v. ReplicatorRoom of stuur een briefkaart naar The
FlyingDutch O.V.v. Replicator Room,Postbus 135, 3500 AC Utrecht

American Book Centre, The
Spui 12,
1012 XA Amsterdam

Simtasia
Nieuwe Haven 116,
2801 EC Gouda

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.

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

The Movie Store
HeerlenDautzenbergstraat 53,
6411 LA Heerlen

• Commerciëleadvertenties kosten €0,75 per regel

Card & News strips
Agnietenstraat 12,
2801 HX Gouda
Eppo Stripspeciaalzaak
Kleine Berg 33,
5611 JSEindhoven
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We zoeken een enthousiast persoon voor het ontwerpen en
bijhouden van een eigentijdse, bij de TFD passende website.
Interesse? Neem voor meer informatie contact op via info@tfd.nl

