Kaarten

Bestellen

Wat kost dit nu?
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) Je krijgt een bevestigingsmail met daarin
een reserveringsnummer en het verschuldigde bedrag.

In de voorverkoop

(kaarten verkrijgbaar t/m 11
oktober, of zolang 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
RESERVERINGSNUMMER
GEEN KAARTEN!!
We kunnen dan namelijk de betaling niet
goed genoeg thuisbrengen.

15 euro
(maximaal 4 kaarten per lid)

20 euro
(maximaal 4 kaarten per lid)

Niet-leden:
Kinderen tot 12 jaar:

25 euro
gratis
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Redactioneel

Alweer ligt er een thema-nummer van de TFD-nieuwsbrief voor je.
Was het hoofdonderwerp van de vorige editie nog de nieuwe film,
nu staat het blad volop in het teken van het 2S-jarig bestaan van
The Flying Dutch.
Deze nieuwsbrief is een
uitgave van dé Nederlandse
Natuurlijk moet dit gevierd gaan worden en zoals jullie allen al aan
Star Trek vereniging
de advertentie in het vorige nummer en op de website hebben kunnen zien, gaat dit op 25 oktober gebeuren in Nieuwegein. Samen
met maar liefst een A-acteur uit 'good old TOS'. Walter Koenig,
Niets in deze uitgave mag worden
a.k.a. Pavel Chekov. Uiteraard kun je over acteur en personage iets
overgenomen zonde!' de '$ci:1riftelijke
lezen in het blad en schenkt Harm hem in zijn 'uit de doos' volop
toestemming vaÇld.7.-,"edactie
en au·
aandacht.
teur. Alle leksten bliJven eigengom
Maar dat is nog niet alles: om stil te staan bij het 2S-jarig bestaan
van de auteur Voor verdere infprm •
tie en een aaovra~g voor 0 ernJl'11\
van onze vereniging, plaatsen we in dit blad een aantal interviews
kunt u contact opnemen mef dé
die Marc de afgelopen maanden heeft afgenomen bij diverse
ho~fdredacteur.
mensen. Hierin kunnen jullie lezen hoe zij denken over Star Trek
De redac Ie gaat ervan vit da de.-m
en de TFD. Enne... wij horen graag of jullie deze meningen delen
gezonden kopij afk0'Vstig is van d
of andere toegedaan zijn; deel ze gerust met ons op het bekende
inzender, tenzij uitp~~~ Iijli. anders
e-mail adres. Onze EMH zit namelijk alweer een paar maanden te
vermeld.
"
6e aansprakelljrheiçl V09.r he au.:;,!, zeuren dat hij meer post wil dan de ene brief die na nummer 1 binteersreent van ingezondem koptj ligt
nengekomen is. En geloof me, wanneer hij eenmaal op gang gekodus bij de inzeri'der.De r~dactie bemen is, dan geef je hem graag iets te doen om hem stil te krijgen ...
houdt zich het recht oor om v.zonDus 'help me, please'.
der opgaaf van resteren ingezonden
kopij in te korte~ niet te plaatsen,
Enfin, natuurlijk vinden jullie ook nog technobabble in dit numnoch terug te sturen.
mer, leest Paul Ploeg weer wat voor en kunnen jullie allen lezen hoe
Muriel het naar haar zin gehad heeft op Fedcon.
TM &: e 2006 CBSStudios Inc. All
Ik wens jullie dan ook weer veel leesplezier!
Rights Reserved. STARTREK and
related marks are trademarks of
CBSStudios Inc.

l0y'ce Geurts

KIRK: roN SPOCKlWHO WAS THAT POINTY-EAREDBASTARD?
lEONAlm 'BONES MCCOY:I DON'T KNOW, BUT IliKE HIM:'
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NIEUWS
Door: [acquellne Spoelder
Star Trek XI is al weer een tijdje uit de
Nederlandse bioscopen, maar de film heeft
het in de hele wereld uitstekend gedaan.
Alleen al in de VS haalde Star Trek XI een
indrukwekkende 222 miljoen dollar op en
maakt daarop een kans om een van de best
lopende speelfilms van 2009 te worden.
Geduchte concurrenten als 'Wolverine' en
'Angels and Demons' hadden het nakijken.
Vooral van 'Angels and Demons' werd veel
verwacht, maar deze film, die een week na
Star Trek XI uitkwam, haalde veel minder
bezoekers dan het langer lopende (en dus
minder actuele) Star Trek XI. Dat Abrams
met deze productie op rozen zit mag duidelijk zijn. Zijn doelstelling (boven de 175
miljoen komen) is inmiddels ruimschoots
bereikt. En daarmee is nu ook al definitief
dat dit de best lopende Star Trek speelfilm
tot nu toe is. Er is nog meer goed nieuws
over Star Trek XI te melden: op 24 september 2009 komt de film zowel op Blu-ray als
DVD uit. Schrijf de datum maar alvast in je
agenda.
Na het grote succes van Star Trek XI kon het
natuurlijk niet uitblijven. Er komt een 12·
Star Trek film. In een exclusief interview
met MTV hebben regisseur en producent
J.J. Abrams en schrijvers Roberto Orcl en
Alex Kurtzman al wat tipjes van de sluier
opgelicht over de nieuwe, nog te maken film
Star Trek XII. De schrijvers hebben aangegeven dat de door XI ingeslagen alternatieve
tijdlijn de basis zal vormen voor het verdere
Star Trek verhaal in de 12e speelfilm. 'De
toekomst is nu onvoorspelbaar geworden,
nog meer dan de toekomst die we kenden
uit de serie waar de Star Trek fans mee opgegroeid zijn. De tijdmachine waarmee de

universuml
We gaan niet
nog een keer
tijd reizen.
'We zullen het

legendarisch
geboefte
als
Khan Noonien
Singh of
tor
Tolian
Soran kunnen eveneens in dit universum het pad van de Enterprise crew kruisen. Kurtzman: 'Ook hun levens zijn in dat
alternatieve universum terecht gekomen
dus zij zouden in principe ten tonele kunnen komen'. Met de oorspronkelijke tijdlijn
weet je wat er verder met de crew gebeurde.
Ze blijven leven en komen dus niet echt in
gevaar. Nu ze in de alternatieve tijdlijn zitten weten we niet wat er verder met ze gaat
gebeuren. Dat maakt het natuurlijk veel
spannender. Men loopt het risico om dood
te gaan. Dat hebben we gemerkt. In het Star
Trek verhaal dat we dus al jaren kennen wordt

Spocks
gezond
natieve tijdlijn komt ze dramatisch jong om het leven.
De schrijvers kijken overigens zeker naar de bevindingen van de fans. Orci: 'We hebben wel wat
gedachten over de nieuwe film uitgewisseld,
maar we kijken ook hoe Star Trek XI door
de fans beoordeeld wordt. Dat kan bepalend zijn voor het vervolg. Daarna gaan we

Door: Mark Retera
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Nog een nieuwtje over leonard Nimoy.
leonard Nimoy heeft een Saturn Award in
de categorie 'lifetime achievement award'
gekregen voor zijn werk als acteur en
regisseur.
Denlse Crosby (Tasha Var - TNG), die al
eerder de zeer succesvolle Trekkies 1 en 2
maakte, hoopt dat zij door de populariteit van Star Trek XI de kans krijgt om een
3e deel van de populaire Trekkies-reeks te
maken. Deze keer zou zij zich dan op de Star
Trek fans in Azië, India en Afrika willen richten. laten we hopen dat zij haar zin krijgt.

verder nadenken over de vervolgfilm.' De
kans dat de cast die de crew van de Enterprise speelt uit dezelfde acteurs bestaat als
nummer XI is zeer groot want allen hebben
destijds ook voor nummer XII getekend! En
dat is met wat we gezien hebben in Star
Trek XI natuurlijk heel goed nieuwsl
Simon pegg (Scotty - film XI) en zijn vrouw
Maureen McCanne zijn de trotse ouders
geworden van een dochter. De naam van
het meisje is nog niet bekend gemaakt.
Moeder en kind maken het beide uitstekend.
Wij feliciteren Simon en zijn vrouw Maureen
van harte met de nieuwe spruit.

dat Star Trek XII binnen 2 jaar in de bioscopen zal draaien. Volgens hem zijn de schrijvers al druk aan het nadenken over Star Trek
XII. Hij weet niet of hij in de film te zien zal
zijn. Tevens vertelde hij in hetzelfde interview dat zijn leven sinds hij in Star Trek XI
heeft gespeeld, behoorlijk is veranderd. Hij
wordt nu overal herkend en kan zich niet
meer op straat vertonen zonder dat mensen
hem benaderen of naar hem staren.
Leonard Nlmoy vond het zó leuk om in
Star trek XI de rol van Spock weer te mogen
spelen dat hij in een interview heeft verteld
dat hij de rol van Spock ook in een eventuele volgende film weer wil spelen.

Marlna Sirtis (Deanna Troi - TNG) speelt
een rol in de nieuwe serie 'The Cleveland
Show'. De nieuwe serie is een spin-off van
de bekende serie 'Family Guy' en gaat in het
nieuwe tv seizoen van 2009-2010 van start.
Het is nog niet bekend of Marina een terugkerende rol heeft en wanneer de serie op de
Nederlandse tv wordt uitgezonden.
LeVar Burton (Geordi laForge - TNG) was
onlangs betrokken bij een auto-ongeluk. Hij
reed in zijn auto in los Angeles toen een
vrouw plotseling op de weg wilde keren. In
een poging haar te ontwijken botste leVar
op 2 geparkeerde auto's. leVar en de andere
bestuurster werden voor controle naar het
ziekenhuis gebracht. Gelukkig bleek dat zij
geen ernstige verwondingen hadden opgelopen. di;>

Meer nieuw over Simon Pegg. Simon Pegg
heeft in een interview verteld dat hij denkt

MOUNTAIN TAl~

Beste Star Trek liefhebber,

Allereerst van harte gefeliciteerd met jullie 25 jarig bestaan. Hopelijk komen er nog 25 jaar bij!
Het Star Trek jaar gaat zijn laatste fase in met als hoógtepunten de
releasevan J.J.Abrams' Star Trek op DVD Ei ~Iu-ray. Beide formats
staan, naast de film, vol waanzinnige extra's en de Blu-ray biedt
zelfs nog meer bonusmaterialen en interactiviteit.

Genoeg materiaal dus om je kerstvakantie mee door te komen
en mocht je nog een gaatje over hebben, dan kun je misschien
je toegoed aan sci-f films Transformers 2, GI Joe, Watchmen Ei
Eagle Eye.
Veel kijkplezier en groete

r

Dave van Velzen
Preduet Manager Catalog Ei Star Trek
Paramount Home Entertainment Benelux

Daarnaast worden ook de films 7-10 in .geremasterde versies uitgebracht op DVD Ei Blu-ray. Deze films worden zowel los als in
een scherp geprijsde box set uitgebracht.
Ook het tweede geremasterde seizoen van TOS wordt uitgebracht
op DVD en Blu-ray, in 2010 ligt het derde en laatste seizoen in de
winkels.
V

Disclalmer: De Inhoud van äez«column is geheel voor de verantwoordelijkheId van
de schrijver ervan. De TFD ~n op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprake·
lijk gehouden worden voor hetgeen hierin gelegd en/ol aangeboden wordt.
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Niet alleen heeft hij al deze talenten, hij deelde ze nog met anderen ook nog door te doceren in acteren, regisseren en psychologie.
Hij gaf privé-lessen en doceerde aan UCLA, Acters Alley Repertory
Company, The California School of Professional Pschology en The
Sherwood Oaks Experimental Film College in Hollywood. Voor een
compleet overzicht van alles wat deze getalenteerde, veelzijdige
man gedaan heeft, verwijs ik naar zijn officiële website: het is echt
veel te veel om op te noemen.
In 1965 trad hij in het huwelijk met Judith levitt, met wie hij nog
steeds getrouwd is. Het echtpaar heeft twee kinderen: Andrewen
Danielle.
Door: Joyce Geurts
Chekov email verzameld en vertaald door: Marc Ghijssels
'Trivia':
Walter Marvin Koenig werd op 14 september 1936 geboren in Chi-·
Walters achternaam wordt uitgesproken als 'Kaynig' (Engels).
cago, IIlinois, USA. Zijn ouders waren RussischJoodse immigranten
•
De originele achternaam van zijn ouders, gewijzigd na de emiuit litouwen, toen nog onderdeel van de Sovjet Unie.
gratie uit Litouwen was 'Koenigsberg'.
•
Hij is de enige TOS-acteur die geen stemmen 'deed' in TAS,
hoewel hij er wel een aflevering voor geschreven had.
Walter groeide op in Manhattan, New Vork, waar hij naar de New
•
Voor zijn eerste optreden als Chekov moest hij een pruik draVork public gram mar school ging en later naar de Fieldson High
gen, omdat zijn haar te kort was.
School in Riverdale.
• Hij kreeg zijn rol als Chekov vanwege een gelijkenis met 'Davy
lenes', de bedoeling was om met hem een jonger publiek,
Aan de ene kant werd hij al op jonge leeftijd 'besmet' door het
waaronder ook meisjes, aan te trekken.
acteervirus. dit leidde ertoe dat hij tijdens zijn High School jaren
hoofdrollen speelde in Peer Gynt en Shaw's Devils Disciple en dat
• Walter Is de enige TOS-acteur die nog geen ster heeft op de
Hollywood Walk of Fame. Als je wil meehelpen deze ongelijkhij later ging studeren bij het Neighbourhood Playhouse in New
heid recht te breien, kijk dan op zijn officiële website om te zien
Vork, waar [arnes Caan (onder andere The Godfather, las Vegas)
hoe je kunt helpen.
een van zijn medeleerlingen was, evenals een aantal andere acteurs
Walter heeft zelf een heel leuk verhaal te vertellen over waarom
met een enorme tracklist: Dabney Coleman, Christopher Lloyd, •
hij en Kahn elkaar kenden ten tijde van 'The Wrath of Kahn',
Brenda Vacarro zijn hier enkele van. Aan de andere kant was hij zeer
terwijl hij nog geen rol had in TOS in de aflevering 'Space
geïnteresseerd in psychiatrie, waardoor hij een pre-med major heeft
Seed'. Vraag hem hier vooral naar tijdens de Q & A op onze
gehaald aan Grinnell College te lowa en later aan UCLA studeerde.
fanclubdag ...
Hij haalde een Bachelor in de psychologie en het was op aanraden
van een van zijn professors dat hij daarna naar het Neighbourhood
Playhouse ging.
Walter is een zeer veelzijdig acteur, hij heeft allerlei soorten rollen
gespeeld, variërend van de altijd vrolijke, ietwat naïeve Chekov, de
rol waar wij hem natuurlijk het best van kennen, tot slechteriken als
Bester uit Babylon 5, een rol waarin vele sci-f fans hem uiteraard
ook gezien hebben. Maar acteren is niet het enige dat dit muItitalent doet; hij is ook producer, regisseur, schrijver en docent. Als
schrijver heeft hij boeken, screenplays, afleveringen van series en
zelfs een comic book serie geschreven. 'You're Never Alone When
You're a Schizophrenic', een one-man play dat Walter schreef en
opvoerde, was zelfs een finalist in het New Vork Film Festival van
1996. Ik kan me zo voorstellen dat zijn graad in de psychologie hierbij zeer waardevol voor hem geweest is.
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Pavel Andreievich Chekov werd in 2245 geboren, als enig kind in
een gezin van Russischeafkomst.
Wij zien hem in TOS voor het eerst als navigator van de U.S.S. Enterprise in 2263, in de aflevering 'Catspaw'. Tijdens de vijfjaarsmissie
van de Enterprise uit TOS maken we kennis met een jonge, naïeve,
enthousiaste, romantische ensign, die zeer trots is op zijn Russische
afkomst. Zijn romantische inborst blijkt vooral in de aflevering 'The
Way to Eden', waarin hij een 'oude' liefde opnieuw ontmoet.
In 2269 promoveert hij tot lieutenant en krijgt hij de positie van
security chief op de Enterprise, na de refit, waarna captain Will Decker eigenlijk het roer over het schip over zou nemen, hoewel admiral Kirk hierbij roet in het eten gooit, getuige The Motion Picture.
Enfin, Chekov krijgt zijn promotie en dat is natuurlijk wel een heuglijk feit voor hem.
Vanaf 2277 is hij gestationeerd op de Reliant, waar hij in 2285
(inmiddels gepromoveerd tot commander en First Officer) een niet
zo fijne (her)ontmoeting heeft met wijlen Ricardo Montalbans Kahn
en getuige is van het genesis-incident. In het daaropvolgende jaar
is hij, samen met de rest van de Enterprise-crew betrokken bij de
diefstal van dit schip, met het doel Spock te zoeken op de genesisplaneet, die off-limits verklaard is voor iedereen.
Natuurlijk lukt het de crew uiteindelijk om Spock te vinden en
Spocks lichaam en ziel worden weer herenigd.
Op weg terug naar aarde helpt hij nog mee om de aarde te redden
in 'The Voyage Home'. Kan er iemand de legendarische woorden
'where are the nucleair wessels?' ooit vergeten? Gesproken door een
Rusin de door de Koude Oorlog beheerste jaren '80 ...
In de daaropvolgende films blijft hij aan boord van de Enterprise,
het laatste dat wij van Chekov zien is dat hij aan boord is van de
Enterprise-B wanneer deze haar launch beleeft en in contact komt
met de Nexus. Chekov maakt hierin van nabij de vermeende dood
van admiral Kirk mee...
Noot: in de elfde film zien wij Chekov ook: hij treedt dan eveneens
op als navigator van de Enterprise, als vervanger van de 'vaste' navigator. De vertolking van hem door Anton Yelchin laat naar mijn
mening een Chekov zien zoals we hem kennen uit TOS. En zijn 'wietor wictor' was subliem als je het mij vraagt, een prima hommage
aan de vertolking van Walter Koenig van deze rol.
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En nu nog iets leuks om Chekov wat beter te leren kennen:
Checkov kreeg deze mail van Sulu maar hij is een beetje achterdochtig. Het zo best wel eens een list kunnen zijn van Keptin Kirk
om zo meer over zijn officieren te weten te komen. Op die manier
zou hij hen dan beter kunnen inspireren en helpen oplossingen te
vinden voor allerlei problemen (vervolgens zou hij dan met hun
veren kunnen gaan pronken).
Name PavelAndreievich Chekov (ik zeg het altijd voluit want anders
gaan mensen toch maar lukraak zitten raden).
Sex Gadver blijf uit mijn buurt zeg.
Age Gaat je niks aan.
Home Moscow. De mooiste stad in het mooiste land op aarde. Wist
je trouwens dat 'thuis' een Russischeuitvinding was?
Helght Err, lang genoeg.
Eyes Sulu zegt hazelnootbruin. Ik denk dat ik maar eens een meer
overtuigende vriendin moet gaan zoeken.
Haar Ja, mooi he? Alleen moet ik mijn pony laten bijknippen, mijn
haar hangt regelmatig in mijn ogen. Wist je trouwens dat de 'pony'
uitgevonden is door een Russische kapper genaamd Pjotr Alexei
Ponny?
Favoriete TV show Als het maar met Dostoevsky te maken heeft.
(Dostojevsky, nee Dostojefski, of was het nou ....)
Wat staat er op je muismatje Wist je dat muismatjes uitgevonden zijn door een klein oud vrouwtje uit Leningrad?
Magazine Russian Inventors Monthly.
LIevelIngsgeur De Keptins shower gel.
Slechtste gevoel aller tijden Uitgekafferd worden door de
Keptin.

Beste gevoel aller tijden Opgepakt worden door de Keptin en
vervolgens door hem naar de ziekenboeg gedragen worden
Things to do on the weekends Eerst ga ik proberen te ontdekken wat de Keptin gaat doen en vervolgens blijf ik dan dicht in zijn
buurt.
LIevelIngsmuziek Als het maar iets Russisch is. Tenminste, alles
behalve RussischeRock, Pop, House en Rap.
Het eerste waar je aan denkt als 's morgens wakker wordt
De Keptin.
Ben je wel eens zeeziek Zeeziek? Nee nooit. Wist je trouwens dat
de Russendaar een meditatietechniek voor hebben ontworpen?
Rollercoasters: Eng of leuk Mag ik naast Uhura zitten? Dan
hoort niemand mij gillen.
Pen of potlood Daar weet ik trouwens nog een leuke anekdote
over toen de Keptin jeuk had aan zijn ... Errrr wist je trouwens dat potloden het beste gereedschap zijn om mee te schrijven in de ruimte?
Jaja, toen de ruimtevaart begon, spendeerden de Amerikanen
miljoenen dollars om een pen uit te vinden waarmee je in gewichtsloze toestand kunt schrijven. De Russen namen gewoon een potlood mee.
How many rlngs before you awnser the phone Aha een eufemisme? Even denken ... Meestal heb ik al opgenomen voordat die
rinkelt.
Lievelingseten Borscht (Behalve als ik aan tafel zit met schrijvers
die net iets meer verbeelding hebben).
Heb je een sterke band met je ouders Natuurlijk, in tegenstelling tot wat Sulu aan iedereen vertelt, is het helemaal niet zo dat ik
een intense band heb met de Keptin ten gevolge van de emotionele
band met mijn vader.
Ooit al eens veroordeeld geweest De Kiptin heeft liever dat er
gesproken wordt over 'informele dicipline' .
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Chocolade of Vanille Wie?
Zit je graag aan het stuur Ik mag nooit van Sulu. 'Da's mijn
baantje' zegt ie dan altijd.
Heb je knuffels Hmmm. Ik heb een verzameling Star Trek action
figures als je dat soms bedoelt. Wist je trouwens dat action figures
uitgevonden zijn door een klein oud vrouwtje ...
Welk huisdier zou je willen Zeg maar niet dat ik dat gezegd
heb.
Als je mocht kiezen welk dier zou je willen zijn Een typisch
Russischdier. Een beer of een wolf of zo ... Geen lemming.
Onweer: Eng of Leuk Mag ik naast Uhura zitten? Dan hoort niemand mij gillen. Dan zijn ze wel cool.
Wie zou je graag beter willen leren kennen De Kept... Raspoetin. Ik kan wel wat tips gebruiken.
Favoriete alcoholische drank Whis ... Errr Vodka natuurlijk.
Sterrenbeeld Sterrenbeeld? Mister Spock heeft gezegd dat astrologie niet logisch is.
Lust je broccoli Ik eet alleen broccoli als mijn moeder dat heeft
klaargemaakt. Enja dan lust ik de stronkjes ook.

Als een meisje je het hemd van eht lijf zou vragen, geef je
het dan ook Uiteraard, net als mijn grote voorbeeld en held de
Keptin.

Favoriete baan in de toekomst Keptin van de Enterprise.
Als je een tattoo zou hebben wat zou het zijn en waar zou
die zitten lets in het Russischzodat ik alleen kan lezen wat er staat,
op een plek waar niemand het kan zien.
Ooit al verliefd geweest Jazeker,vaak, heel vaak zelfs. Ik kan het
al niet meer tellen zo vaak. Echt waar.
Hoe zou de bruiloft van je dromen eruit zien Wacht, dan bel
ik mijn moeder even, die heeft alles al geregeld.

TFD magazine

Wat hangt er aan de muur van je hut Fotos van mijn (Russische) helden en de Keptin. Of een grappige foto van Sulu die achterna gezeten wordt door een Japanse krijger ergens op een rare
planeet waarvan ik de naam niet meer weet.
Glas half vol of half leeg Ietsje meer dan half vol. Behalve als ik
dorst heb, dan is ie leeg.
Links rechts of beide Ik ben linkshandig. Dat betekent dat ik
innovatief kan denken en vaak sneller een oplossing weet te formuleren dan mijn Kept... err rechtshandige collega's.

Als je een tuingereedschap zou zijn, wat zou je dan het
liefste zijn Tuingereedschap??? Een zitmaaier.
Wat ligt er onder je bed Sulu, hij verstopt zich voor een woedende vriendin. Zegt hij.
LievelIngsgetal Het sofinummer van de Keptin.
Wat was je eerste auto Een 'chaika'. Een oude, heel oude auto
van Sovjet makelij (Russischdus). Chaika betekend zeemeeuw in het
Russisch. Een paar dagen geleden in de mess hall zeiden een paar
collega's dat Mister Spock een beetje op een zeemeeuw lijkt. Daar
ben ik het niet mee eens. Chaika's waren robuuste wagens met een
nogal zeer primitief uiterlijk. En mister Spock heeft helemaal geen
primitief uiterlijk( behalve tijdens zijn Pon Farr).
Droomauto Een rode cabriolet. Met de Keptin aan het stuur en ik
geef de bevelen.
Llevelingssport om te bekijken Alweer een eufemisme toch? Ik
kijk nooit, ik neem deel.

Zeg een iets liefs over degene die je deze mali heeft
gestuurd Sulu? Je maakt een geintje zeker?
Wie zou er niet antwoorden als JIJeen vragenlijst zou mailen Uhura. Die geeft nooit antwoord op mijn mailtjes. En op MSN
ook al niet. Ik denk dat ze mij geblocked heeft. Wist je trouwens dat
MSN een Russischeuitvinding is? En internet ook. Echt. ®
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interviews met leden

zoals~~ianeet~
bestaat The Flying Dutch dit jaar 25
jaar. EeAnolre"gel"'d
voor Marc Ghijsels (MG) om een aantal leden eens te onderv';2gen over hun TFD-lidmaatschap en hun
liefde voor Star Trek.
Een negental mensen heeft gereageerd op zijn oproep en de resultaten hiervan kunnen jullie hieronder lezen. Alle geïnterviewden:
bedankt!!!
~jij1W~d~e~T~FD~?
,
ngelina Wessel (EW): Goeie vraag •.. ik heb aeen.idee.lk dachtzeï)
ond 1995, maar weet dat niet 100% zeker.._
_
artin van Buuren (MvB): Ten opzichte van de overige leden van d
FD ben ik een relatief 'jong' lid; in alle betekenissen van het woord
et ben ik even de kast in gedoken en het oudste clubblad is a
ind 2005, dus ik zal vanaf ongeveer die tijd lid zijn geweest.
René Caminada (RC): HCC dagen 1995, lid gemaakt door René van
Oss. Het jaar daarna kwam er maar 1 nieuwsbrief op de matbinneo,
hetzelfde jaar met al die vreemde brieven en mailingen.
Hendrik jan Brakels(HjB): De exacte datum weet ik niet. EenTFD-bijenkomst in Hotel Minerva (jaar?) in Leiden was de eerste 'conventie' die ik bezocht heb. Daar - of kort daarna - ben ik lid geworden
De eerste grote conventie die ik daarna bezocht was in het St. Anto
nius Clubhuis, eveneens in Leiden, waar de TFD explosief groeide!
Deze drukbezochte Con is ook te zien op de DVD 'TFD in Beeld'.
lacco Borg (JB): Weet ik eigenlijk zo niet uit mijn hoofd, zal ergen
rond de 5 jaar zijn denk ik.

elma Cijs (HC): Sinds 1
Wil Zentjens (WZ): Sinds 1997 zo ongeveer, ik weet het niet meer
zo precies.
MG: Vertel in het kort waarom je lid bent geworden, wat je aansprak en aanspreekt om lid te zijn van een vereniging als de TFD.
Misschien weet je ook nog waar je lid bent geworden, of wie je heeft

a

'

W: Eigenlijk was het helemaal mijn bedoeling niet. Ik was op ee
eurs in de Eurornast heel lang geleden en eigenlijk om eens te kij
en of er een patch te krijgen was voor een Star Trek Spel (Star Tre
org). Ik zag toen in de krant een kleine advertentie dat er een ev
ement was. Ik ben toen gegaan en dat was mijn eerste aanrakin
et de TFD. Ik vond het wel grappig om te zien dat ik niet de enig
asdie Star Trek leuk vond. Ik kreeg toen een tasje met wat goodie
n daar zat toen ook een blad in, met een aanmeldingsfor uller
eb dat toen later ingevuld en zo is een en ander gelopen'L.- __ --.
vB: Wie mij heeft aangestoken is een makkelijke vraag; dat is van
it DA gegaan. Hoe langer ons filmproject bestaat, hoe meer TFD
eden ik heb leren kennen. Uiteraard ben ik lid geworden van e.gel
e grote gezelligheid op conventies en andere bijeenkomsten
RC: Star Trek was nieuw en Science Fiction. Eindelijk weer een echte
jeuke SF op de buis, na wegvallen van de oude Battlestar Galaetica,
!.-vantwe konden geen Belgische zenders in Zeist ontvangen. Heden
spreekt het me niet echt meer aan om lid te blijven, de vereniging
heeft zijn link met zijn leden verloren. Daarnaast zie ik teveel fouten
die maar niet worden opgelost.
HjB: Ik was van jongs af aan al een SF-fan.Opgegroeid in de zestige~
jaren van de 20e eeuw werden series als Star Trek (TOS), Thunde~f
birds, The jetsons en dergelijke er met de paplepel ingegoten. En
dat heeft zijn sporen nagelaten. Het is nooit meer overgegaan en
het gaat ook nooit meer over vrees ik :-)
eus waarom lid van de TFD? Wat is er nou leuker dan bij een vereni
ging te horen met allemaal min of mee gelijkgestemde 'gekkerL?

Waar ik lid ben geworden: zie de vorige vraag. Wie me heeft aan
gestoken? Niemand, het.was eenJogiscb gevolg van de ervaringen
met SF in mijn jeugd
[B: Mijn eerste contact met de TFD was via een televisie uitzending.
Ik was toen al een fan van Star Trek waarna ik later op een conventie aan de praat ben geraakt. Ik weet zo even niet meer waar dat
geweest is, wel dat de crew bij de stand allemaal even enthousiast
was. Ik heb toen wat info meegenomen en later dat jaar ben ik lid
geworden.
jS: Ik ben lid geworden, omdat ik al van kleins af aan fan van Star
Trek ben. Ik ben met het virus besmet door mijn vader. Ik ben lid

C: Mijn hartsvriendin jeanne heeft me aangestoken. Op een gege
moment heb ik gebeld naar de informatielijn van de PIT e
np\Jr:.;~nn of er een telefoonnummer was van een Star Trek fanclub
genoeg kreeg ik toen het telefoonnummer van jaap Moerma
ie toen nog in het bestuur zat). Ik bellen en via jaap heb ik toe
ij en jeanne aangemeld als lid. Wat mij aan sprak en nog aan
is wel de saamhorigheid tijdens fandagen. jammer genoe
ik de andere vrijwilligers niet meer zo vaak, zeker nu ik ook ee
heb, is het juist moeilijk om je vaker i te.ze!tefl.lLQQI. rijwi
igerstaken zoals fandagen of blad in pakken
WZ: Ik ben door een toenmalig kennis aangestoken. En ik heb me
aangemeld tijdens één van de fandagen welke weet ik niet meer.
Wat mij aansprak is wel de gezelligheid tijdens fandagen en verdere vrijwilligers uitjes en ik heb mijn vrouw Helma leren kennen
via de TFD.

,

MG: Wat vind je het meest interessante deel van de vereniging en
W: Het interessante van de vereniging destijds was dat er men se
ijn van jong tot oud die de ideeën, idealen of beter gezegd he
edachtengoed van Gene Roddenberry levend willen houden. Vaa
enoeg word ·.e...lIOJlUlerd..of gelL'lersleten...als je zeg
.
rek leuk vindt
vB: Eigenlijk heb ik het antwoord op deze vraag net al implicie
~egeven: het meest interessante deel van het lid zijn van de vereni
~ing zijn toch wel de conventies en de fanclubdagen. Natuurlijk)
~et ook een goed gevoel als het nieuwe clubblad op de mat valt!
RC: ... geen, of het zou het stukje moeten zijn van Harm in de
nieuwsbrief
tjB: De conventies, vanwege het contact met bovengenoemde
gelijkgestemde.n en de aanweziqheid van handelaren vanwege de
erzameltik!
jB: Het leuke van de vereniging vind ik toch wel de ontmoetingen
met anderen zo in het land en zo eens van gedachten wisselen over
allerlei zaken die met Star Trek te maken hebben.
jS: Ik vind het leuk om met andere fans over Star Trek te praten. Ook
vind ik het leuk om voor elk blad weer de meest interessante nieuw-

: Tja wat ik eerder al zei de saamhorigheid binnen de vereniging
ik door mijn huidige taak als huisvrouwen moeder best wel mis
natuurlijk het fan zijn van een televisie serie als Star Trek waar
je juist als fan zijnde een club zoekt en vindt waar je samen
andere fans kunt samen komen.om van..je..félvoriete Sta Jte
te genieten
WZ: Wat het laatste deel van Helma's antwoord betreft, sluit ik me
volledig aan.
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Ie had ooit durven denken dat er in een serie een Rus me
eed. etname.,toen.tusseo..Amerika en.Rusland .de.koud
oedde~
~
it was een goed voorbeeld waarin verschillende mensen van ver
chilIende nationaliteiten met elkaar samenwerkten. En wie kan ver
eten dat hij ooit de wr0rden.,sprak....!blIJcleair..Wessels:.
esseis).Hahahahahaha,
_

HJB: Oei, moeilijk, alle series hebben voor mij hun plus- en mi
ten. Aan alle series na TOS moest ik wennen, maar eenmaal
met de karakters raak je er toch steeds weer bij betrokken. Bij all~
series zijn goede, zelfs ui tekende afleveringen te vinden, en soms
ook gewoon hele flauwe.
Favoriet karakter: ook al zo moeilijk. Qua humor misschien Quar~
(DS9), vooral in zijn een-tweetjes met Odo. Qua acteerprestaties.
toch wel Avery Brooks als Benjamin Sisko. Vaak onderkoeld spelend,
maar met een power ... !
JB: Vanwege de achternaam ben ik toch wel een echte Borgfan en
heb zo onderhand alles wel bij elkaar verzameld wat hier enigszins
mee te maken heeft.
JS: Mijn favoriete series zijn TNG en DS9. Ik vind captain Jean Luc

("1vB:Ja hoor eens... niet zulke moeilijke vragen stellen. Mijn eerst
ngeving is aunt Kathy omdat haar haar altijd zo goed zit, maar da
natuurlijk wel een heel erg flauw antwoord. Ik denk niet dat je he
o zeer moet zoeken in favoriete karakter maar meer in wat ik een
rg mooi geschreven relatie vind. Neem bijvoorbeeld alle dia loge
~ussen Odo, Quark en misschien wel Nog. Prachtig geschreven. Zi~
ijvoorbeeld het stukje over het uitbetalen van Nogs salaris: one ba
old pressed latinum for you, three for me. <deze quote weet ik nie
00% zeker, het lijkt er wel op> Elkeserie heeft wel z'n plus- en min
unten en daarmee z'n mooie momenten. Het meeste voel ik voo
NG en DS9. Voyager en Enterprise vind ik iets minder vergeleke
MG: Verzamel je ook? Bijvoorbeeld handtekeningen, DVD's films,
et deze twee aangezien het verhaal veel slapper is. Met TOS he~
foto's, modelbouw, poppetjes of andere merchandise? En zo ja, waar
.
'}
k heel weinig; waarschijnlijk omdat dit te ve YOOLJllijo.Jijdis en i~
e moeilijk kan aanzetten om alles te kijken
: Ja, ik verzamelde de 12inch Action figures van Playmates
ISje naar 'm'n eigen wereldje' kijkt, dan vind ik Odyssey van www
elaas is jaren geleden hun licentie ingetrokken dus niet alle crew
iddenfrontier.com toch wel de beste productie: verdwaald in he
ijn kompleet. Verder verzamel ik de gouden tradingcards van Dan
amma-quadrant met een vijand die je achtervolgt terwijl de zus
ury Mint ... ( Nog 5 dan heb ik ze allemaal. ) LOL Het meeste tro
erserie The Helena Chronicles hetzelfde avontuur toont, waar me
en ik op een handtekening van Bill Shatner op een servetje va
~anuit Federation space de groep probeert terug te krijgen. Moo
elta Airlines. Hij zat naas
. eos..een.zakenreis.en.ja,..dao..kJ
e een en ander te weten.'-..,
eschreven, goede effecten. Minpuntje voor nieuwe kijkers is da
et wel enkeJe..ILe.cwijziogen..heeft..naar.
eerderafanseries van dez.e.
vB: Oh nee! Verzamelen doe ik niet aan. Behalve dat ik het gel
~Imgroep.
fr ni yoor..Qv~er..heb,.z_oJLik.ni-e:
wet_en..waar.ik..het.alJemaaL.moe.t
RC: Eigenlijk zou ik moeten zeggen TNG bij serie, maar dat wordt
laten.
toch echt DS9. Karakter... hmmmm ... the holodoctor uit Voya- RC: Euhhh ik verzamel te veel, maar Star Trek is niet mijn main
ger vind ik wel het leukste van allemaal ! Draai de vraag eens om
merchandise! Ik heb meer Star Wars dan Star Trek meuk, zegt dat
en vraag naar zijn of haar minst aantrekkelijke 'main cast figure'
i:Jenoeg?
T'Pol. .. zwak karakter, geen diepgang, jaaa die van haar nep decol- HJB: Ja, verzamelen hoort erbij. Ik heb lang gewacht met het verleté. Geen Vulcan uitstraling, geheel geen uitstraling. Arggg Patricia
amelen van afleveringen (te duur, te omvangrijk), maar met d~
is me voor door te zeggen dat Chakotay het meest irritante karakter
huidige slim line versies ben ik toch overstag gegaan. Vanaf 6 maart
en persoon is, brrrr wat een kwal.
heb ik alle series en alle films compleet!
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MG: Ga je wel eens naar conventies of bijeenkomsten? En zo ja

~~~~'--------------------

: Ja, tuurlijk dat kan niet achterwege blijven, echter wij Neder.
ders zijn niet zulke grote conventiegangers. Uiteraard heb ik all
opia's mee gemaakt. (Up up and awaylll) ••• Onze eigen conv
~ s en nog een aantal die door anderen georganiseerd werden.
MvS: Vrij makkelijk: eigenlijk ga ik naar alle conventies waar we me
bA staan. Hieronder vallen redelijk wat conventies in Nederland
fanclubdagen etc. Als je daar alle bijeenkomsten van DA bij optel,
[draaidagen en voorbereidingsdagen), dan.heb..ik._volgeos mij bes
tvel een druk schema.
RC: Euhhhh, ja. Duitsland (Fedcon), België (elk jaar Facts), America
(1x) en uiteraard NL. We zijn vaker op Stripboeken beurzen te vin
den dan op SFgerelateerde beurzen!
HJS: Ja, maar uit kostenoverwegingen hoofdzakelijk in Nederland.
pus de TFD-conventies en Utopia. Eenmaal heb ik een grote con
~entie meegemaakt in de Royal Albert Hall in London, Star Tre
Generations " in 1996 (30 jaar Star Trek!). En verder heb ik d
diverse rondreizende shows bezocht: Keulen (Star Trek The Exhi j
bition. 1996), Düsseldorf (Star Tek World Tour, 1998-199_9),.ROlte.ül
dam (Star Trek Federation Science, 1999-2000).
JB: Ja, ik ga regelmatig naar conventies en bijeenkomsten als ik hie~
tijd voor vrij kan maken. Heb er verschillende bezocht in de USA, UK,
Duitsland maar ook gezellig in Nederland en België.
JS: Ik ben al naar vele conventies en bijeenkomsten geweest. De

En dan de merchandise: ik verzamel vooral modellen van de STschepen en pro ps. Geen bouwkits. vooral kant-en-klaar. Zoals de
~allmark Keepsake Ornaments waarvan er ieder jaar twee à drie ver
schijnen. Van 'props', in de series gebruikte voorwerpen zoals pha
sers, tricorders etc. verzamel ik de speelgoedversies. Het moet.dan
wel goed lijken, geen té speelgoedachtige uitstraling hebben.
(frots is misschien niet het goede woord, maar vrij bijzonder in de
collectie is een viertal Mego 12" poppen uit de eerste ST-film, The
Motion Picture: Kirk, Speek, lieutenant lIia en een Klingon.
JB: Zoals eerder reeds opgemerkt heb ik het meeste wel wat maar
enigszins met 'de Borg' te maken heeft op de tradingcards na; hier
heb ik niet zoveel mee. Andere zaken heb ik ook wel maar dat is
meestal meer aangeschaft als bijvangst. De films heb ik zoals de
meeste van ons allemaal op DVD. Waar ik het meest trots op ben
zijn 2 topstukken; het skelleton borgqueen model (Alice Krige die
vanuit het plafon neerdaalt in het lichaam, hoofd, borst en rug~engraat) en het borg logo in swarovski kristal (waarom ze dat ooit
uitgebracht hebben weet ik nog steeds niet. Het komt voor zover
ik weet niet in de catalogi voor) maar dit zijn toch wel stukken die
me zeer dierbaar zijn.
jS: Ik ben het meest trots op een foto waar ik samen met Kate Mulgrew [captain janeway, red.] op sta. De foto is gemaakt in Blackpool.
je kon dat weekend lootjes kopen [voor de fotosessies]. Er werden
elke dag 100 winnaars geselecteerd die met jane op de foto mochten. Tot mijn grote blijdschap had ik een winnend lootje. Het was

Jahee, de fanclubdagen natuurlij van deJFD,",~okbenJk
naar Sonn geweest naar Fedcon.
WZ: ja, ook de fanclubdagen van de TFD en één keer naar een Fedcon in 2005, samen met Helma. Dat was nog als cadeau van Helma's ouders omdat we dat jaar ervoor getrouwd waren.

.,

MG: Ga je wel eens verkleed naar een fanclubdag of een conven-

W: Nee•• ik hou van Star Trek maar verkleden ... dat gaat me net
e ver. Alhoewel ik dolgraag al~lDUlarurerk'eed
zoJ.LWil~
ooie kleding ••. en tunieken
jv1vB:Mwa, eigenlijk ben ik niet al te erg van het verkleden. Dit za
rel komen omdat ik liever tijd steek in het maken van films, dan i '
tet maken van kostuums voor conventies. Vooral in het begin gin
j:1en we altijd in onze DA-kostuums achter de stands staan, tegen
woordig doe ik dit stukken minder en hou liever de kostuums netie
I oor filmdagen, en sta zelf in m'n djlg.elijkse..kleding
FC: Niet meer, ben het ontgroeid ;)
1"IJB:Niet 'wel eens', maar meestal! Ik heb meerdere uniformen, va
(latere) TNG t/rn DS9 versies. Het uniformtype zoals o.a. in de film
first Contact te zien was, is mijn favoriet. Met, zoals gezegd, de bij
behorende attributen. Dus als het wat te druk is op een conventie
(vooral bij de tafels van de handelaren): 'set phasers to stunl'
IS: Bijna nooit, ik ben hier denk ik wat te nuchter voor. Ben destijds met 4 vrienden naar Düsseldorf geweest in een complete BorJ
outfit, professioneel en professioneel gegrimeerd heb sindsdien ook

t

C: k lteb..weJ....eeo klei ru Y~aameting..Olerchandls_e,_..\lan..alIes.nQg
at.~ __
rotWJen..lk op de.bandtekeninçen op mijo 'as di_e_ils..llerzametd

ebi
WZ: Ook ik had een kleine verzameling van alles nog wat, die is
nu zo'n beetje samengevoegd met de verzameling van Helma. Het
meest trots ben ik op mijn dochter Annika die genoemd is naar 7
of 9.
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een enorm respect gekregen voor de acteurs die ze moeten dragen
(zit namelijk niet echt prettig) maar dit was eerlijk gezegd vanwege
een weddenschap en was wat mij betreft eens maar nooit weer.

C: Ja ik probeer het nog wel steeds, maar mijn postuur laat he
iet echt meer toe om me in strakke unitormen te_bijsen n..bel
egin had ik veel mijn Kes kostuum aan
WZ: Ook ik ging in het begin vaak als Klingon verkleed, ik deed dan
ook mee aan de kostuum wedstrijden.

MG: Hoe zie JIJde toekomst van Star Trek en de TFD?[Noot red.: De

want dan blijft er een klein groepje fanatiekelingen over dat jaarl
kleiner zal worden. Om te overleven zie ik een hechte samenwerking met andere fanclubs op Star Trekgebied dan ook noodzakelijk
worden.
JS:Ik denk dat Star Trek altijd wel zal blijven. Misschien komt er zelfs
nog wel eens een nieuwe serie. Ik weet niet precies hoe de toekomst
van de TFD eruit zal zien. Het enige wat ik erover kan zeggen is dat

Ik hoop van harte dat de nieuw aan te komen film weer
boost is om fans te laten strale'1_Eo..datdan.ockmeerçoudert
voor de TFO zullen aanbreken!
WZ: Helma das een goeie, daar sluit ik me volledig bij aan.

interviews zijn afgenomen voor het uitkomen van de laatste zeer
uZçsvgl 9WliSrJ.
7
W: Tja ... deze vraag is niet eenvoudig te beantwoorden. Star Tre
s een uitstervend fenomeen. Er wordt geen nieuwe serie mee
MG: Geef tot slot een originele positieve kreet of leus mee aan de
emaakt, tijden veranderen. De TFD moet mee veranderen en naa
ijn mening zich gaan rich ~andere.zaken..dan.aJJel
.....~~
....... W: Ik zal niet zeggen Pump up the volume wjUlt.dat.is..ltanJem
et zal niet eenvoudig zijn ......
--.
nders. Blijf je zelf... dat is meer dan genoeg.l
MvS: Poeh... Eigenlijk vind ik het erg moeilijk om te zeggen, i
MvS' .5ta[.JrekJs_z_o levend als je_h_eLz_elLroaakl,dus doe_e_r_wat\
kan (nog[?]) niet in de toekomst kijken. Elke Trekkie die niet zonde
Inee.
oogkleppen leeft weet dat er een nieuwe film aankomt. Als dez
RC: Ik ben niet gemiddeld (waar komt het 'gemiddelde' anders
anslaat bij het publiek zal de TFO opleven, hoewel ik niet verwach
vandaan?).
(lat dit veel zal zijn. Flopt hij in de bioscoop, dan zal het doorlope
HJS: Star Trek wililive long and prosper.
et hetzelfde clubje mensen tot het niet meer haalbaar is en da
JS: Ik ben niet zo'n kreet/leus verzinner maar laten we met zijn allen
orden er wel weer nieuwe manieren verzonnen om voor(t?) t~
genieten van al wat Star Trek te bieden heeft en met een positief
estaan. Als we erg geluk hebben komt er een nieuwe serie, maa
beeld gaan kijken naar de nieuwe Star Trekfilm (alleen of gezamenot die tijd wordt het vooral genieten van wa wjj z_ell,en ander
lijk) en dan oordelen hoe hij geworden is.
roeperingen op de wereld, produceren.
RC: Star Trek: somber. Als de volgende film mislukt dan kan je Star
'Trekniet meer uit de klei trekken. AI zal het onder de fans wel blijve
leven. TFD: somber. Als de vereniging niet werkt aan zijn imago te
versterken en wat gaat doen aan zijn website dan is het minimalise~en van de kostenposten te weinig om te overleven.
HJS: We zitten nu even in en luwte qua Star Trek exposure. Niet de
eerste keer in de Star Trek geschiedenis. Maar ik denk dat de fans
het een en ander wel in leven zullen houden. Met eigen producties
~oals van Dark Armada, bijeenkomsten, conventies e.d. De film die
[TIomenteel in de maak is zal t.z.t, ook weer nieuwe aandacht voon
~tar Trek genereren, daar ga ik wel vanuit.
JS:Eenen ander zal afhangen hoe de nieuwe film uitpakt en wat erna
nog komt. Stopt dit dan is dat de doodsteek voor onze vereniging,

atm.·
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Uit de doos

- cards from the final frontier

Door: Harm Koopman

De laatste 'uit de doos' eindigde ik met: '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) ui
Legends of ... opvolgers? voorkeur? laay.~e

STAR A TREKhandtekeningkaarten, want dat zijn er al meer dan genoeg voor
twee pagina's. Het lijkt mezelf sowieso leuk om deze twee pagina's
op de fanclubdag van zijn handtekening te laten voorzien, maar
dat ter zijde.
Uiteraard weet iedereen al dat ik het heb over Walter Koenig. Wat
was de allereerste speciale kaart van Walter Koenig en bij welke set
zat die? Volgens mij moeten we niet eens zo heel ver terug in de
geschiedenis. Ik kom in ieder geval uit in het jaar 1998 bij de uitgave van 'Star Trek The Original Series 1967-1968 Season Two Trading Cards'. In deze set zit met nummer A28 de allereerste Walter
Koenig handtekening op een trading kaart ooit.

•

extreem rijke tradingcard
oCl~e;ze pagina. Het is bijna een
onmogelijke opgave om in de twee
die aan mij als schrijver
van 'uit de doos' beschikbaar worden gesteld per uitgave een compleet verslag te doen!
Dat ga ik derhalve dan ook niet proberen, ik zal me beperken tot enkele speciale uitgaven en zijn

Daarna gaat het snel, probeer me maar bij te houden ©! Handtekening nummer 2 zit in 'Star Trek The Original Series 1968 -1969
Season Three Trading Cards' uit 1999, met nummer A62. Handtekening nummer 3 zit in 'Star Trek The Next Generation Profiles' uit
2000, met nummer A8.
Daarna wordt het even stil en is het toch wel een beetje jammer
dat Walter Koenig ontbreekt in 'Star Trek 35th Anniversary Edition
Holofex Trading Cards' uit 2001 en dit terwijl andere TOS grootheden daar wel aanwezig zijn met een kostuumkaartje en sketchafex.
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Eenjaar later, we zijn dan in 2007
beland, vinden we Walter Koenig's 2de kostuumkaart (MC4)
uit The Motion Picture en zijn 3de kostuumkaart (MCl 3) uit The
Search for Spock in 'The Complete Star Trek Movies Trading Cards'
uitgave. Deze MCl 3 is er bovendien in twee varianten, met zwarte
en roze stof, bovendien bevat deze uitgave ook nog eens Walter's
9de handtekening (A30).
Gooien we de klok nogmaals een jaar vooruit, dan vinden we in
'Star Trek The Original Series 40th Anniversary Series 2 Trading
Cards' een tweede zwart/wit portret (PT2S) en jawel, een sticker
(S7)! Voor diegene die er nog niet genoeg van heeft, aan het eind
van datzelfde jaar is in 'Star Trek Movies in Motion Lenticular Trading Cards' nog een sepia afbeelding te vinden (POR6).
Nog steeds niet bevredigd? Natuurlijk zijn er ook nog 3 kaartjes van
Walter Koenig verschenen in de langlopende 'Legends of ... ' reeks
(L1 t/rn L3) uit 2004.
Weet je echt van geen ophouden? Duik dan in de handtekeningen
die Walter Koenig heeft gezet op Donruss kaarten uit 2007 en 2008
(ik had al gezegd twee pagina's is te weinig ©)
Walter laat op zich wachten tot 'The 'Quotabie' Star Trek Original
SeriesTrading Cards', uit 2004 het levenslicht ziet. Maar daar is hij
dan ook wel stevig van de partij met een Starfleet Finest kaartje (F7),
een TV Guide kaartje (TV4), een QA4 quotabie handtekeningkaartje
met de tekst 'Cossackei', een quotabie handtekeningkaartje met de
tekst ' ... invented bya little old lady from Leningrad' en als klap op
. de vuurpijl met een variant kaartje, met een andere afbeelding van
Walter op voorzijde van het kaartje met de tekst' ... invented by a
little old lady from Leningrad'.
Een jaar later, 2005, vinden we handtekening nummer 7 in 'Art &
Images Star Trek The Original Series Trading Cards', met nummer
A11. Nog weer een jaar later, 2006, vinden we de eerste Artifex
kaart van Walter Koenig in 'Star Trek celebrating 40 years Trading
Cards', met nummer FPS, tevens bevat deze set de eerste kostuumkaart van Walter, met nummer C4.

Of wacht gewoon op de op dit moment voor augustus 2009
geplande uitgave van '2009 Star Trek The Original Series Trading
Cards' , naar verluid zal daar de 10de Walter Koenig Star Trek Trading Card handtekening in zitten!!
Jekunt natuurlijk ook gewoon naar onze fanclubdag komen en daar
je handtekening van en photoshoot met deze geweldig akteur scoren, als het even mee zit komt 'uit de doos' na dit intermezzo in de
laatste nieuwsbrief van 2009 bij jullie op de mat met een samenvatting van 'Movies in Motion', uitgegeven in december 2008 en •
natuurlijk komt in 2010 ergens
Star Trek XI aan bod. Aan de
schrijver van 'uit de doos' zal het
niet liggen ©©©. <i.)

In hetzelfde jaar, is Walter opnieuw stevig van de partij in 'Star Trek
The Original Series 40th Anniversary Trading Cards', met allereerst
een prachtig zwart/wit portret (PT7), een zo mogelijk nog mooiere
Official Uniform Insignia Command kaart (DS6) en zijn 8ste handtekening kaart (A126).
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Tellurium:

ets wat door de makers van Star Trek volledig verzonnen werd. Het enige wat ik
erover kon vinden is dat het om een deeltje
gaat dat in subspace (of wel FTL) voorkomt.
Het wordt hier en daar in een wetenschappelijk artikel genoemd maar echt concreet is
niets te vinden.
TNG: Redemption, Part 1/: Hier wordt het
gebruikt om verhulde Romulan schepen te
ontdekken.
TNG: All Good Things: Een 'inverse tachyon
beam' tja klinkt erg interessant, toch? Hier
wil de bemanning een ruimte anomalie
onderzoeken. Uiteindelijk ontstaat er een
scheur in de subspace en hebben ze zich weer
een hoop problemen op de hals gehaald. Zo
zie je maar weer; wie zijn neus in andermans
anomalie steekt moet op de blaren zitten
(oud Vulcan spreekwoord).
TNG: Face of the Enemy: Een spannende
aflevering met een ols Romulan vermomde
Oeanna Troi. Commander Toreth vermoedt
dat de Federation (niet de fanc/ub trouwens)
een detectie veld heeft opgezet waardoor
verhulde schepen die de Nutral Zone willen
oversteken ontdekt zouden kunnen worden
(ook in Redemption, Part /I).
OS9: Explorers: Een nogal verwarrende en
trage aflevering waar Sisko en zoon met een
soort zei/schip een reis maken. Ze komen in
een natuurlijke stroom van Tachyon deeltjes
terecht waardoor ze sneller voortgestuwd
worden.

en kristal van onbekende oorsprong.
Gebruikt om de harmonische reactie
binnen in de dilithium kamer van Voyager's
matter/anti matter reactor te bevorderen. ©
Voyager: Resistance: Een tiranniek regime
genaamd The Mokra nemen Tuvok en Torres gevangen en verwonden laneway tijdens
hun zoektocht naar het broodnodige tellurium.

I

~

~

Tachyon:

Door: Marc Ghijssels
Ik heb weer wat technobabble
bij elkaar
gesprokkeld. We waren
al bij de T (Earl Grey,
hot?).

E

Temporal wake:
uitenaardse technologie. Eengevolg van
tijdreizen; kan er toe leiden dat dichtbijgelegen objecten meegezogen worden.
Movie: First Contact: Hier komt de Enterprise in het verleden terecht door de Borg
en blijft zo gespaard als de Borg de aarde
proberen te assimileren. BesteStar Trek film
aller tijden.

B

Terminium:
en legering van onbekende oorsprong.
Gebruikt in omhulsels van Photon torpedo's in The Search for Spock.

E

Terracon:

I.!:=J

lweer iets buitenaards. Geen idee wat
het is en wat het precies doet.
TNG: Gambit: Picard kent het dus wel en
gebruikt het om de Steen van Gol te vinden.

A

Tetralubisol:

Een buitenaardse keramische materie.
TNG: The Inner Light: Werd gebruikt in de
constructie van de Kataan probe.

en zeer brandbaar smeermiddel dat
gebruikt wordt aan boord van starships.
TOS: The Concience of the King: Lenore Karläian (dochter van Anton Karidian de beul)
probeert Kevln Ri/ey te vergiftigen door
tetralubisol in zijn melk te gieten.

Tantalus field:

Tetryon:

en buitenaardse technologie. Werkt
ongeveer als een phaser maar kan op
grote afstand gebruikt worden. Tantalus
was een koning uit de Griekse mythologie
die het vlees van zijn eigen zoon aan de
goden offerde. Hij werd gestraft met eeuwige honger en dorst.
TOS: Mirror, Mirror: De onti-Kirk had een
Tantalus field generator in zijn hut en
gebruikte die om zijn rivalen uit de weg te
ruimen.

ubspace particIe gebruikt door buitenaardsen. Zou niet voorkomen in het echt.
Een soort van straling die vrijkomt bij het
gebruik van Klingon wapens.
TNG: Schisms: Het bewijs van ontvoering
door buitenaardsen.
OS9: Blood Oath: Klingon disruptors waren
aangepast om deze straling af te geven om
zo een ander wapen onschadelijk te maken.
OS9: Visionary: Sisko vertelt de Romulaanse
afgevaardigde dat ze ontdekt hebben dat
de Klingons iets van plan zijn.
OS9: The Die is Cast: Aan boord van de
Oefiant saboteert de verrader Commander
Eddington het schip.

~

1[5)

l!:3J

1[5)

l!:3J
~

~

.16

Talgonite:

E

E

S
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VOY: Caretaker: Wordt gebruikt door de Caretaker om Voyager te
scannen.
TNG: Suspidons: Vlak voor zijn dood werd Jo'Brill aan deze straling
blootgesteld.

TOS: A Taste of Armageddon: Terwijl de Enterprise in omloop was
rond de planeet Eminiar 7 werd deze door de oorlogvoerende computers van Vendecar als oorlogsslachtoffer bestempeld.

Trilithium:
Thalium:
Een natuurproduct dat voorkomt in gesteenten.
TNG: Who Watches the Watchers: Een van de geleerden die op Mintora 11werken wordt vermist na een zware explosie. Data speculeert
dat thalium in het gesteente de reden is waardoor men Palmer niet
kan vinden.

E

en kunstmatig product gebruikt door buitenaardsen. Het gaat
hier om een verbeterde vorm van dilithium.
Movie: Generotions: Een ster imploderen doe je niet elke dag. Maar
met trilithium wordt het een makkie.
TNG: Starship Mine: Een aantal terroristen steelt een vat met het
spul om een wapen te maken.
Voyager: The Chute: Paris en Kim worden vals beschuldigd een bom
met trilithium op een marktplaats te hebben laten ontploffen.

Thoron:

N

atuurlijk fenomeen. Radioactieve isotoop. Bijproduct van thorium. Thorium is beter bekend als radon-220.
DS9: If Wishes Were Horses: Er werden verhoogde thoron waarden
gemeten telkens als er aliens in de Denorious Belt verschenen.
DS9: The Emissary: Om de werkelijke kracht van DS9 te verbergen
werd er een stralingsveld opgezet om de Cardiassians om de tuin te
leiden. Affereerste en superspannende aflevering van DS9.

Titanium:
en element dat in beperkte hoeveelheid ook op aarde voorkomt.
Wordt vooral gebruikt om andere metalen te versterken. Bijvoorbeeld; het Amerikaanse spionage vliegtuig Blackbird heeft een
romp versterkt met een titanium legering.
Movie: First Contact: Picard vertelt aan Lily Sloan dat de Enterprise
voffedig uit titanium bestaat. Iets wat zij verbazingwekkend vindt
omdat ze jaren hebben moeten zoeken om genoeg Titanium te vinden om de Phoenix (het schip van Zefram Cochrane) te kunnen bouwen.

E

Transparent

aluminum:

P

recies wat de naam zegt. Doorzichtig aluminium. Bestaat overigens (nog) niet.
Movie: The Voyage Home: Scotty laat op onnavolgbare wijze zien
hoe je doorzichtig aluminium maakt in ruil voor het maken van een
grote tank om de walvissen George en Gracie te herbergen. Geweldige fifm.

Trimagnesite:

E

en natuurlijk voorkomende substantie die niet zichtbare Ultra
violet straling kan produceren als het in aanraking komt met
Trevium.
TOS: Operation - Annihilatel: Een aantal satellieten die rond de planeet Deneva cirkelen bevatten trimagnesite en tritium. Deze werden
gebruikt om de wezens te vernietigen die de lichamen van bewoners
van de planeet hadden overgenomen. De ultraviolette straling die
deze produceerden was meer dan genoeg om de wezens te verslaan.
Tijdens de tests die McCoy uitvoerde raakte Spock verblind. Gelukkig
hebben Vulcans een reservesetoogleden waardoor Spock na verloop
van tijd weer normaal kan zien.

Trinimbic turbulence:

E

en atmosferisch fenomeen. In Star Trek heeft de straling nadelige gevolgen voor de transporters en blijkbaar ook voor de shuttles. In het dagelijks leven is het een deel van een meteorologische
term; 'Trinimbic-nimbus'. Deze term geeft aan dat een wolk regen
produceert.
VOY: The '37s: De reden waarom [anewav de beslissing neemt om
Voyager zelf op de planeet te laten landen.

Triolic wave:
chadelijk product dat vrijkomt bij een zelden gebruikte methode
van energieproductie. Van alien oorsprong.
TNG: Times Arrow, Part I: De inwoners van de planeet Davidia 11
gebruikten een verouderde vorm van energieproductie met als
gevolg dat de rotswanden ernstig beschadigd werden. Uiteindelijk
slagen Picard en zijn crew erin de inwoners tot inkeer te brengen.

S

Trieeron:
Een explosief middel. Meer kon ik er niet over vinden.
TNG: Reunion: Werd gebruikt in de bom die ze wilden laten ontploffen tijdens de Sonchl ceremonie.

Triox:
Trlcobalt:

H

eeft waarschijnlijk iets te maken met 3 kobalt atomen??? Your
guess is as good as mine.
VOY: Caretaker: De Kazon waren mooi de klos toen de Caretaker een
tricobalt wapen op hen afvuurde.

HD magazine

E

en geconcentreerde zuurstofverbinding. Volledig verzonnen
door de makers van Star Trek.
TOS:Amok Time: Doctor McCoy geeft Kirk een injectie om de gevolgen van het lage zuurstof gehalte in de atmosfeer van de planeet
Vulcan te compenseren.
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Tritanium:

O

nbekende oorsprong. 21.4 keer zo hard als diamant. Wordt
gebruikt bij de productie van scheepsrompen. Van sterrenschepen wel te verstaan ©.
TNG: Rascals: La Forge en O'8rien staan voor een raadsel als delen
van de romp van de shuttle die ze onderzoeken compleet verkruimelen. Leuke aflevering waar Picard en zijn medepassagiers in de shuttle, in kleine kinderen zijn veranderd.
TNG: The Arsenal of Freedom: Commander Data en Lieutenant Yar
vinden een hoop oud metaal onder het gebladerte van de planeet
Minos. Dit metaal blijk tritanium te zijn; een overblijfsel uit de tijd
dat er op Minos wapens gemaakt werden.
TOS: Obsession: Kirk, Spock, en een bende red shirts vinden in de rotsen een grote hoeveelheid Tritanium. Omdat het spul te hard is om
met een werktuig los te maken gebruikt Spock zijn phaser (Oh ja, de
meeste red shirts overleven het verhaal niet, zoals gewoonlijk).

Voorgelezen
Titel:
Auteurs:
ISBN:

Door: Pc

Star Trek - Terok Nor: Night of the Wolves
S.D. Perry &; Britta Dennison
0-7434-8251-4

Tritium:

E

en radioactieve isotoop. Waterstofatomen die drie keer zo zwaar
zijn als 'normale' waterstofatomen. Blijkbaar een natuurlijk voorkomend verschijnsel.
TOS: Operation - Annihilate!: (zie trimagnesite).
059: Q-Less: Dax and O'Brien gebruiken tritium om te zien waar
de stroomstoringen op 059 vandaan komen. Leuke aflevering. Q,
Quark, Vash en de quote 'You hit me! Plcard never hit me,' maken
deze episode één van mijn favorieten uit het eerste seizoen.

Ach, deze kan er nog wel bij, er is er tenslotte maar één met de letter U.

Ultritium:

E

en chemisch explosief van onbekende buitenaardse oorsprong.
Bijna niet te traceren met de standaard transporter scanners.
TNG: Manhunt: De Antideaanse delegatieleden probeerden een aanslag te plegen op de Pacifica Conferentie van 2365.
TNG: The Enemy: Romulans en explosieven: tja ..... Need I say more?
059: A Time to Stand: Sisko en co blazen een belangrijk ketracel
white depot op dat zich diep in Cardassian ruimte bevindt.

Het technobabble verhaal begint zo langzaam het einde te naderen.
Er zijn niet veel letters meer over in dit alfabet. De letters V, W, Yen
Z zal ik in het volgende artikel in één keer behandelen. Mochten er
mensen zijn die nog interessante toevoegingen weten mogen ze
mij uiteraard mailen op marc@tfd.nl. Er zullen vast wel wat dingen
zijn die ik over hel hoofd gezien heb. ®

S.O. Perry is bij Star Trek lezers geen onbekende. Britta Dennison
maakt met dit boek haar debuut binnen dit genre. De samenwerking tussen de twee schrijfsters mag als geslaagd beschouwd
worden. Het verzet tegen de overheersing wordt intrigerend
beschreven, zeker wat betreft de twijfels die sommige mensen binnen het verzet hebben over bepaalde handelingen of acties waarbij
mogelijk onschuldige slachtoffers kunnen vallen. Ook de onderlinge
verdeeldheid bij de Cardassians wordt goed belicht. Net als in Day
of the Vipers zijn er veel overeenkomsten met de geschiedenis van
onze eigen wereld. Denk hierbij aan het gebruik van de troostvrouwen. De meeste bekende karakters die we kennen uit Deep Space
Nine en The Next Generation krijgen hun deel in het verhaal. De
enige die nog ontbreekt in dil tweede deel is Li Nalas (DS9-episode's The Homecoming, The Circle, The Siege), maar misschien
zien we die verschijnen in het laatste deel van de Terok Nor-saga,
Dawn of the Eagles. Dit boek is een uitstekend vervolg op het eerder
genoemde Day of the Vipers .
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Ploeg
Titel:
Auteurs:
ISBN:

Star Trek - Terok Nor: Dawn of the Eagles
S.D. Perry Ei Britta Dennison
0-7434-8252-2

In het laatste deel van de Terok Nor-saga zien we dat de Cardassians
het Bajoran verzet tegen de bezetting - dat aanvankelijk succesvol
was - indammen en zelfs
weten uit te schakelen met
~~~~~Ias

Titel:
Auteur:
ISBN:

Star Trek - Deep Space Nine: Fearful Symmetry
Olivia Woods
1-4165-6781-X

De lezers van het Deep Space Nine genre hebben ruim twee jaar
moeten wachten op de opvolger van het laatst verschenen boek
uit dit genre, Warpath. Dat wachten wordt maar ten dele g
maakt met dit deel, Fearful Symmetry. Dit deel is een hóh'"nrt' .. r..
uitgave. Dit boek is een zogenaamd gedraaid boek. Dat
gen dat je als je het tweede deel van het verhaal wil Ip7P.... 1IiI'l
boek 180 graden moet
Het eerste deel van
gaat verder waar Warpath
Ra zijn

Als je dit zo leest zou je
van de Terok Nor& Dennison is er
in geslaagd om een
et 'I in het vonge deel vol zit met gebeurzl met die uit onze eigen geschiedenis.
dat te ezen in het deel van het verhaa~ver
nazl kamparts [oseph Mengele, Crell M set,
ei (Ie van het verhaal ontstaat bij de ajoee~l'das~fls-e~het-ptlflH{aa
ich
terug te trekken, heeft grote gelijkenis met wat in de Nederlandse
geschiedenis 'Dolle Dinsdag' wordt genoemd. De meeste karakters
van de hoofdrolspelers in het verhaal worden verder uitgediept. In
het bijzonder het karakter van Odo, die verandert van een twijfelaar naar iemand die welbewust keuzes durft te maken ongeacht
'de consequenties. Ook Gul Dukats karakter wordt nog verder uitgediept met zijn waanideeën wat betreft zijn verhouding met de
Bajorans. Het enige minpunt wat ik heb kunnen ontdekken was de
minimale inbreng van de eerder genoemde Li Nalas in het verhaal.
Die inbreng had wat groter mogen zijn. Desondanks geeft Dawn of
the Eagles samen met de twee voorgaande delen een uitstekende
weergave van de opkomst en afgang van de Cardassians op Bajor.
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at

is elhter maar ten
bes hrijving van het
die transformeert
een opstandige studente, die
tegen alle bestaande gew
tes In haar eigen gang gaat, in
de Obsidian Order ger
teeJde geheim agente. Vervolgens wordt ze door een machtss
van diverse Cardassians het slachtoffer van vreselijke behandelin en
door diezelfde Cardassians. Het resultaat is een op wraak bel ste
vrouw die het gezicht en de herinneringen van iemand--al'lde· in
zich heeft en zelf ook nog eens denkt dat ze die ander ook echt is.
Het tweede deel is een goed geschreven verhaal waarin je goed
kan begrijpen hoe de reacties van lIiana Ghemor zijn op de gebeurtenissen die in haar leven plaatsvinden. Het eerste deel is echter
een heel stuk minder. Dit komt vooral door het plotselinge einde
van het verhaal. Het eindigt met een cliffhanger, alleen op een veel
te vroeg moment. Het is te vergelijken met een televisieaflevering
van 43 minuten, waarbij je na 30 minuten al de boodschap 'to be
continued' te zien krijgt. Verder gebeuren er in het eerste deel veel
dingen om onbegrijpelijke redenen. Een voorbeeld hiervan is het
op non-actief stellen van commander Vaughn door kapitein Kira.
Tevens spelen karakters die in Warpath nog ruim aan bod kwamen,
in dit boek nauwelijks een rol. Ik kan uit dit alles alleen maar concluderen dat dit boek mij behoorlijk is tegengevallen. Ik had na het
lange wachten meer van dit boek verwacht. rIJ>
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FedXVll1(on
The golden future
Dl - 03 mei 2009 Bonn Maritim Hotel
Door: Muriel Venus
Foto's: Oscar van der Loo
Tribute to the actors that made the vision of Gene Roddenberry
alive for all those that believe in a Golden Future.

Vrijdag:
Mijn broer Oscar en ik zijn al jaren Star Trek Fans. De laatste paar
jaar zijn we actiever geworden en we zijn al naar een paar conventies geweest. Zo ook dit jaar. Een weekeind met z'n tweeën op stap
en onze harten ophalen.
We zijn zelf echte Trekkies, maar op FedCon lopen ook
rond: Troopers (Star Wars), Gaters (? Stargate), fans van
Babylon 5 en nog meer wat af en toe leuke interacties
waren meer dan 27 nationaliteiten aanwezig: op weg
'Federated Union of the planet earth'.

'anderen'
Battlestar,
geeft. Er
naar een

Vrijdag om vijf uur kwamen we aan en hebben kaarten voor het
weekeind gehaald. Bij controle diende je altijd een combi van
kaartje + polsband te kunnen laten zien.
We zijn direct doorgegaan naar het panel met jeffrey Combs 0Neyoun uit DS9). Voor de mensen die nooit op FedCon geweest zijn: er
is een hele lijst met acteurs die alleen of samen op het podium gaan
zitten, een stukje vertellen en vragen uit de zaal beantwoorden. Dit
is waar we echt voor komen. Het is werkelijk GEWELDIG om de verhalen te horen en te horen hoe ze Star Trek in hun persoonlijk leven
geïntegreerd hebben.
De grappigste interactie bij jeffrey Combs was de vraag hoe het
kwam dat hij terug mocht komen ondanks dat hij dood was. jeffrey:
Weyoun ging dood, maar het publiek vond de rol zo leuk dat de
schrijvers besloten om hem te klonen zodat hij terug kon komen. Er
zijn 7 klonen geweest. Anderen keken in het script: shit, ik ga dood.
Hij keek in het script: Oh, ik ga dood - alweer. Daarna zocht hij het
script voor de volgende week op: ah, ik kom weer terug!
Daarna werd een Fanfilm vertoond: To The Res-Q. Deze film is
door multimedia studenten gemaakt. Aan het audio stuk moet
nog wel wat gedaan worden, maar verder is het een leuk opgezet
stuk, waar alle kapiteins met hun natuurlijke reacties worden uitvergroot (Kirk gaat direct in vuistgevecht, janeway probeert lief te zijn,
enzovoorts) .
Hierna had de openingsceremonie moeten beginnen. De zaal was
volgepakt (ruim 5.000 mensen), de deuren gingen dicht en alle
mobieltjes en andere opname apparatuur moesten uit: er werd
streng gecontroleerd. Als speciale verrassing van Paramount kregen
we 4 keer 7 minuten uit de nieuwe film te zien. Wauw wat een actie!
Hart in de keel! Zelf ben ik altijd helemaal voor de interacties, maar
die komen in trailers niet tot hun recht. Toch was ik zeer in mijn sas
met de speciale preview en de reacties uit het publiek. Ik hoef hier
niets over te vertellen want tegen de tijd dat dit gepubliceerd wordt
is de film al uit.
Een lasershow om hetgeen we gezien hebben even te laten bezinken en bij te komen en met je buren te delen wat je gezien hebt en
wanneer je naar de film wilt. 'Komt hij in jullie land ook de 7e uit?'
werd er gevraagd. 'jaaa' kwam als antwoord uit de zaal.

applaus en geroep. Het hoogtepunt was natuurlijk Nichelle Nichols
- Queen of Star Trek, Uhura uit TOS - met haar hartroerende verhaal
dat Dr. Martin Luther King haar gebood door te gaan met Star Trek
toen ze wilde stoppen na het eerste seizoen.
Het panel met Edward james Olmos (Adama - Battlestar
Galiactica(BSG» hebben we overgeslagen om wat te eten. Hierna
zijn we teruggegaan om een goed plekje te vinden om later op de
avond het panel met Nichelle Nichols te zien. Oh, wat een mooi
mens. Wat een ambassadeur van het gedachtegoed van Gene Roddenberry, inspirerend! Ze heeft verteld over haar zangcarrière die
ze onderbroken heeft voor Star Trek en natuurlijk heeft ze iets voor
ons gezongen.
Tot slot van deze avond was een panel met john Billingsley (doctor
Phlox - ENT). Humoristisch. Samen met zijn vrouw heeft hij ons duidelijk gemaakt wat 'pantsing' is. De zaal lag plat van het lachen.
Vervolgens terug in een overvolle tram naar het hotel waar we om
12:00 gingen slapen. Er zijn altijd veel verhalen over de wilde feestavonden, misschien gaan we die een ander jaar bekijken. Voorlopig
zijn de dagen vol genoeg om onze dromen te vullen.

Zaterdag:
Toen begon de openingsceremonie. Alle gasten (acteurs) komen op
het podium met een welkomstpraatje, gepaard gaande met veel
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We hebben eerst een kaartje voor een handtekening van Nichelle
gekocht en daarna een rondje gelopen over het Ferengiplein (ofwel
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gekocht (wie weet winnen we een weekeind in het Maritim hotel
volgend jaar, of een reis naar de Paramount-studio's), staan praten
met de Federation-donateurs en zijn naar de veiling gegaan. Het
mooiste stuk dat geveild werd was een origineel kostuum van een
non-human uit DS9, een soort stoer Klingon-achtig pak voor maar
110 euro! Wat een koopje. Bij de Paramount-stand hebben we een
enquête ingevuld en daar een shirt, Shrek tas en muts gekregen.
Daarna zijn we weer de zaal ingegaan om een plaatsje te veroveren voor de costume contest. Altijd een van de hoogtepunten van
FedCon. We hebben nog een stukje gezien van een ENT-fanfilm
met poppen. Erg leuk gedaan en zelfs met mijn gebrekkige Duits
kon ik het redelijk volgen. Toen begon de kostuumwedstrijd. Het
viel ons op dat dit jaar iedereen er echt een 'show' van gemaakt
had, waar vorige jaren sommigen alleen de catwalk opliepen, zich
omdraaiden en er weer afliepen. Het was echt weer ongelofelijk
hoeveel werk er in de kostuums gestoken was. Wat een kunststukken! De jury bestond onder andere uit Robert Picardo (The Doctor
- VOY), john Billingsley, Erin Grey (Wilma Deering - Buck Rogers) en
Christopher judge (Teal'C - Stargate). In het 20 minuten durende
overleg van de jury werden we getrakteerd op een rockconcert van
de Sarlacc Survivors en Kiss. Wat is het leven toch leuk. Hierna de
uitslag in de diverse categorieën:

•
•

•
Merchandise/Händlerraum); is er nog wat interessants voor ons?
We vergapen ons wederom aan de enorm mooie platen met handtekeningen van lightspeed uit LA en hebben beiden een heel mooi
T-shirt met de crew van de nieuwe film gekocht - ja hoor, ook die
handel start al. Die shirts doen we natuurlijk op 7 mei aan. Verder een heel mooi overzicht van alle ST rekwisieten die door Christies geveild zijn en ik heb van Oscar alvast mijn verjaardagscadeau
gekregen: Bajoran oorbellen.
Daarna een plaatsje gezocht voor het panel met Nana Visitor (Kira
Nerys - DS9). Wat een mooie vrouw, met een figuur om jaloers op
te zijn, hoe doe je dat? Boven de 50, twee kinderen en er dan zo uit
zien? Ze vertelde verhalen over hoe het was om voor ST op de set te
staan en hoe de geoliede machine altijd doorwerkte. Ook een verhaal dat ze al geschminkt was, naar de kleedruimte ging, uitgleed
en haar rug blesseerde. In het ziekenhuis dacht de dokter dat ze op
haar gezicht was gevallen, zo schrok hij van haar neus.
Hierna was het panel met Dominique Keating (Malcolm Reed ENT), Oscar ging op zoek naar de rij voor een handtekening van
Nichelle, ik bleef even zitten. Het interessantste antwoord kwam op
de vraag wat hij graag zou zijn als gastster bij Dr. Who. Nou dan
graag 'something big and blobby'. Verder vond ik hem erg onverschillig tegenover de filosofie van Star Trek staan. Hij onderbrak de
vragenstellers ruwen maakte geintjes over ze, wat me zeer doet;,
de mensen worstelen over het algemeen erg met het Engels, dus als
het er niet vloeiend uit komt, geef ze hun tijd! Ik had mijn buik vol
van hem. Om 13:30 uur had hij er ook genoeg van en kapte iedereen af. Hij ging nu handtekeningen zetten.

•
•
•

Best act - Captain Future and [oan Landal
Best group - Troopers met een dansende Alien, die Robert
Picardo nog een kus (en wat voor een) gaf.
Best performance - Zingende Seven of Nine
Best lookalike - Iemand met een wit gewaad en kerstlichtjes bij mij ging geen lichtje branden wie ze moest uitbeelden ...
Best costume - Een soort 18e eeuwse jurken mogelijk uit Babylon 5?
Best ovation (nieuwe categorie) - de slave danseres die alle
mannenharten sneller deed kloppen.

Hierna hebben we op het terrasje nog wat gedronken en zijn daarna
terug naar het hotel gegaan.

Zondag:
Na een rustig ontbijt weer naar het Maritim getogen. Wat rondgelopen en naar de tweede veiling gegaan. Massa's foto's voor 5 of
10 euro en een staf van de Goa'uld voor een heel mooi prijsje. Er
zat niets van mijn gading bij, maar Oscar is een Neelix handtekening rijker. Hierna zijn we naar het panel gegaan van Richard Arnold
namens TNG, john Billingsley - ENT, Nana Visitor - DS9, Nichelle
Nichols - TOS, Robert Picardo - VOY, Connor Trinneer - ENT.
Nichelle vertelde over haar auditie: ze was met moeite overgehaald
om auditie te doen voor TOS, want ze was on tour in Eur-opa.Op
lange vluchten neemt ze altijd een dik boek mee. Dit keer was het
Uhuru over Afrika. Tijdens de auditie hebben ze het grotendeels
over het boek gehad, toen moest ze Spock spelen omdat haar rol
nog niet geschreven was. Tijdens een lunch met Gene Roddenberry
hebben ze besloten dat ze Uhura van de United Stated of Africa
zou worden. Haar eerste zin was 'Captain, all hailing frequencies
are now open'.
Vraag: Wat is van ieder het favoriete ras en waarom?

Ik ben Oscar gaan zoeken. Dat kostte wat moeite maar uiteindelijk
gevonden; hij stond in de rij en stond met Federation-Ieden (0, sorry,
donateurs) te praten. Even een pannenkoekje eten, wat drinken en
weer rondlopen. Veel foto's maken van alle mooie mensen. Zoveel
kostuums en zo te zien meestal zelfgemaakt. We hebben een lootje
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John: Denobulans: Ze lopen het meest van de tijd naakt rond, hebben meer vrouwen en houden van dieren.
Nana: Het ras met een hagedissenstaart aan het hoofd
Nlchelle: Tribbles
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Dit leidde tot een hele discussie of Star Trek en Star Fleet militaristisch zijn. Nee! Het idee van Gene Roddenberry is een vreedzame toekomst en een non-interference filosofie met andere rassen.
Paramount deed er in het begin alles aan om de serie te stoppen,
maar toen er parades kwamen en brieven en het Space Shuttle programma van start ging, gingen ze overstag. De eerste Space Shuttle heette Constitution, maar die heeft nooit gevlogen, de volgende
heette Enterpise.
Vraag: Als er in de toekomst een nieuwe serie komt, welke sociale
en algemene issues moeten daarin ter sprake komen?
Connor: Onderzoek naar morale en ethische kwesties, over de
grenzen. Herevaluatie; hoe gedragen wij ons in conflict?
Nlchelle: Het moet een ruimteprogramma blijven. Dat was het al
voor NASA en moet eind van het ook blijven. Het behoort
tot het 'volk' - ze moeten weten wat er aan de hand is.
Praat met elkaar over wereldwijde politiek. Obama! De
verandering is er al. We zullen praten met mensen die
anders denken. Obama zegt ze niet hoe het moet, maar
praat met ze over hoe we deze wereld niet moeten verliezen. Star Trek is over ONS en onze problemen, we hoeven
ze niet direct op te lossen, maar we moeten proberen om
ermee te werken en samen te leven.
Dit vonden we zo'n mooi slot dat we na de staande ovatie vertrokken zijn. (De slotceremonie hebben we dus niet afgewacht).
Op de terugweg, in de auto, hebben we zitten nagenieten van een
wederom inspirerend weekend.

Con nor: De buitenaardse die Tripp bezwangerde.
meer van haar zien.
Robert: Comar: die zuigen neurale energie van een schip. Lijkt me
leuk om te doen en ze zien er uit als een soort drol.
Rlchard: Vulkan; Logisch, lang leven, respect naar andere wezens

De dagen erna, dodenherdenking en Bevrijdingsdag kwamen dieper binnen dan voorgaande jaren. ®

Iemand vertelde dat hij sinds 1966 verliefd is op Nichelle. Ze reageerde heel dankbaar. Ze is zo dankbaar voor de impact die ze op
zoveel mensen heeft mogen maken met haar rol in Star Trek.
Iemand anders stelde een vraag over de eerste interraciale kus op
televisie. Wist Nichelle van te voren dat dit een controversieel punt
was? Nichelle: Ik speelde gewoon het script. Bill (William Shatner)
had haar toegefluisterd '1'11 get you' en wilde haar kussen. Dus de
kus duurde en duurde tot ze 'cut' kregen. Er was een hevige discussie en de scène moest op 2 manieren geschoten worden: mét en
zonder kus. Na 36 keer met kus - Bill was steeds niet tevreden - was
er nog tijd voor een laatste take. Daar bleek hij scheel op te staan en
die scène kon dus niet genomen worden. Op die manier moesten
ze wel de scène met kus nemen.

RNST
Financieel Advies
Hypotheken
Financieringen
Pensioenen
Verzekeringen

Vraag: Welke andere rol had je willen spelen?
Robert: [erry Ryan. Nee, DeForest Kelley. Die had gezegd: Tm a
doctor, not a hologram'. Dit heeft hij gestolen en in vele
vormen terug laten komen in diverse scènes. Zie ook bijvoorbeeld www.st-minutiae.com/humor/doctorisms.html.
Nlchelle: Uhura as a sexy old, old, old, old lady.
Connor: [erry Ryan en als tweede kapitein.
Nana: Sisko; ze wilde zo graag in de kapiteinsstoel zitten.
John: De hond, die beagle. Hij had er zelfs een liedje over
gemaakt.
Vraag: Iemand die niet goed uit zijn woorden kwam, maar een
heel verhaal had over dat alle science fiction militaristisch was.

Doornweg 8 - Apeldoorn - Tel. OSS3SS 1972

.22

--------------------------------------------------------------~-

www.ernst-advies.nl

4-

nbua

TFD magazine

tVan de Voorzitter

Ik wil deze van de voorzitter beginnen met
een korte terugblik op Star Trek XI, ook al
zie ik tal van publicaties zonder XI, voor
ons als Trekkies dan wel Trekkers is het wel
degelijk XI. Mooie film met lovende kritieken en een paar hele leuke nits! Wat mij
echter als voorzitter is opgevallen, is dat in
voorgaande jaren na het verschijnen van
een film, zelfs al was dat niet een van het
betere soort zoals bijvoorbeeld Nemesis, er
toch een zekere ledenaanwas plaatsvond.
Als voorzitter van onze vereniging vraag
ik mij af waarom dat dit jaar niet het geval
is geweest? Veel mensen hebben me laten
weten dat Star Trek XI in hun persoonlijke
Star Trek film top 3 zit en hadden we als
vereniging hoop op ... helaas.
Desalniettemin blijft 2009 het jaar dat de
TFD 25 jaar bestaat en dat zullen jullie allemaal weten ook, bij dit blad zit weer een

aardigheidje zoals we op de Algemene
Ledenvergadering al hadden beloofd ...
maar de echter knaller moet natuurlijk nog
komen ... nog geen tickets voor 25 oktober?
Dan hoop ik voor je dat ze nog niet zijn uitverkocht. .. zeg nu zelf ...

Walter Koenig mag je toch gewoon niet missen, na 25 jaar is het de eerste TOS acteur
die de TFD zelf naar Nederland haait ... maar
dat is lang niet alles, we hebben ook een
spetterend programma met onder meer
een lezing van niemand minder dan Govert
Schillings, een kostuumwedstrijd gejureerd
door oud-voorzitters enz.enz ... Zorg dat je
erbij bent! Nee, ik weet het we zijn geen
marine, maar nog oneindig veel leuker ...
kijk op www.tfd.nl voor het laatste fanclubdag nieuws!!!
Harm Koopman.

AGENDA
06 septemeber 2009
3e Menner stripbeurs
locatie: .. Gebouw De Arend/De Zeemeeuw
..................................................
Rotterdam
info:. www.freewebs.com/mennerstripbeurs

19 & 20 september 2009
Elf Fantasy Fair
locatie:
info:

Arcen
arcen.elffantasyfair.com

26 & 27 september 2009
Stripdagen
'locatie:
Expo Houten
.......................................................
Houten
info:
www.stripschap.nl

25 oktober 2009
25-jarig bestaan The Flying Dutch
met Walter Koenig
locatie:
Het Veerhuis
........................................... Nieuwegein
info:
www.tfd.nl
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REPLICATOR ROOM

The F'Iying 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 van 0,00 per stuk.
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 Ol, 02, 03, 04 en 06

':}l!tIJ,n:,Ult.J,iUIM.:
Jaargang
Jaargang

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

Bladen van €3,95 per stuk.
2006 nr.'s oi. 02, 03, 04, 05 en 06

Jaargang
Jaargang

2007 nr.Ol

BladelIvan €4,50 per stuk.
Jaargang
2007 nr.'s 03, OS, OS, 06
Jaargang
2008 nr.'s 02, 03, 04
Jaargang
2009 nr.'s Ol, 02
Verzendkostent/m 3 stuks (2,25
VerzendkostelI4 t/m JO stuks (3,00

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

]

Uw lidmaatschapspas is geld waard!
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 Replicator Roomprecies wat je zoekt!
In deze rubriek kun je namelijk gratis' adverteren! Stuur een email naar
redactie@tfd.nl o. v.v. Replicator Roomof stuur een briefkaart naar The
FlyingDutch o.v. v. Replicator Room,Postbus 135, 3500 AC Utrecht
The Flying Dutch neemt geen verantwoording voor de inhoud van de
advertenties die geplaatst worden in deze Replicator Room. Advertenties die illegale kopiën aanbieden worden geweigerd.
• Commerciëleadvertenties kosten €0,75 per regel

American Book Centre, The
Spui 12,
1012 XA Amsterdam

Simtasia
Nieuwe Haven 116,
2801 EC Gouda

American Book Centre, The
Lange Poten 23,
251 1 CM Den Haag

The Movie Store
HeerlenDautzenbergstraat 53,
6411 LA Heerlen

Card /Sc News strips
Agnietenstraat 12,
2801 HX Gouda
Eppo Stripspeciaalzaak
Kleine Berg 33,
5611 JSEindhoven
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TVVAALf SC!ENCE flCTION EN f:ANTASY VERHALEN
JUWEELTJES VAN EIGEN f)ODE}/L
MET UNIEK l'fRRY RHODAN VERHAAL
PARALLEL LEVENS, GfNERATIE5CHE1'EN,

EEUWIG LEVEN

HET EINDE

VAN OE WERELD ...
U LEEST HET iN ...

NtET VOORvVOORD

VAN W.). MARYSON

LEVERBAARVANAf SEPTENlHER 2009 VOOR
BESTELLEN? REDACTIE@5fTERRA.NL

€14.95

II
We zoeken een enthousiast persoon voor het ontwerpen en
bijhouden van een eigentijdse, bij de TFO passende website.
Interesse? Neem voor meer informatie contact op via info@tfd.nl

