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Heb je ons feest van 25 oktober
gemist? Of wil je er nog een
extra aandenken aan?
Dan hebben we nu een heel
leuk aanbod voor jullie. We
hebben namelijk een aantal
door Walter Koenig gesigneerde foto's kunnen
bemachtigen en deze kunnen
jullie nu exclusief bij ons
bestellen voor € 20.00 (per

stuk), inclusief verzendkosten.
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Bestellenkun je de foto's door ons de
nummers van de gewenste foto('s)
door te geven (bij voorkeur via email)
en het verschuldigde bedrag (aantal
foto's x 20 euro) over te maken op
ING-rekeningnummer 3237505
t.n.v. The Flying Dutch te Leiden,
onder vermelding van
de foto-nummers en
je lidnummer.
Vergeet vooral dit laatste niet, want
zonder lidnummer weten we niet wie
je bent.
Foto's zullen verstuurd worden op
volgorde van betaling en aanmelding, enne OP = OP
dus wees er snel bij.
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Het is alweer 2010, het tweede decennium van de 21e eeuw is
hiermee aangebroken. Wat gaat de tijd toch snel. Ons jubileumjaar
is alweer voorbij. Hopelijk heeft iedereen genoten van alle extra's
die dit met zich meegebracht had: kadootje van het bestuur, maar
liefst 2x 4 extra pagina's in het blad, een digitale versie van het blad,
de nieuwjaarsborrel en natuurlijk niet te vergeten: de fanclubdag met
als speciale gast niemand minder dan Walter Koenig. Zoals jullie in het
laatste nummer van afgelopen jaar al hebben kunnen lezen: een zeer
gezellige en geslaagde dag. Mijns inziens zeker voor herhaling vatbaar!
Veel dank gaat dan ook uit naar Harm en Pim, die er vele, vele uren
ingestoken hebben van hun vrije tijd. Als we nu met z'n allen in een
zaal zaten, zou ik zeker de oproep doen tot 'a big round of applause'
en dat hebben zij, dubbel en dwars verdiend. En natuurlijk niet zij
alleen: ook de overige leden van de fanclubdagwerkgroep en onze
'oude en nieuwe' PR-mannen hebben vele steentjes bijgedragen.
Tenslotte wil ik nog iemand een beetje 'in het zonnetje' zetten Ga,
ondanks de sneeuw die er momenteel overal ligt) en dat isAdam, onze
vormgever van de afgelopen jaren. Hij heeft namelijk besloten om het
stokje over te geven aan een nieuwe vormgever, maar niet zonder het
afgelopen jaar nog enorm veel voor de vereniging gedaan te hebben:
ledenpassen, toegangskaarten, advertentie, flyer, het bestuur kon het
bijna zo gek nog niet bedenken en Adam wist er iets heel moois van te
maken. DusAdam: ook jij bedankt voor je inzet van de voorgaande jaren
en namens de redactie ook heel veel dank voor de samenwerking.
Aan het einde van dit redactioneelwil ik dan nog Christiaan,onze nieuwe
vormgever van harte welkom heten en moge de samenwerking net zo
goed verlopen als met Adam.
Proost op het oude jaar en op een nieuw begin in 20101

TM I;{ © 2006 CBS Studios Inc. All
Rights Reserved. STARTREK and
related marks are trademarks of
CBSStudios Inc.

Joyce Geurts
"Human intuition and instinct - are not a/ways right. But they do
make life interestinq. ' Guinan to Trol (TNG - The Loss)
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NIEUWS
Door: jacqueline Spoelder

Nieuwe film:
Aan alle geruchten en speculaties door
de acteurs en Star Trek insiders is nu een
einde gekomen. Paramount Picturers heeft
bekend gemaakt dat de nieuwe Star trek
film, Star Trek XII in juni 2012 uitkomt. Zoals
het er op dit moment uitziet gaat de film
op 29 juni 2012 in première. We hoopten
natuurlijk allemaal dat de Star trek XII al in
2011 in première zou gaan, maar we zullen
helaasnog een jaartje langer moeten wachten.
Waar de film over gaat en wie er allemaal in
mee gaan spelen is op dit moment nog niet
bekend. Zodra er meer bekend wordt zal ik
er hier natuurlijk over schrijven.

Daarnaast heeft de 'synthehof niet de nare
verslavende bijwerkingen. De stof lijkt geen
invloed te hebben op de verslavingscentra
in het brein. Onderzoeker David Nutt heeft
zelf al meerdere malen geëxperimenteerd
met de kunstmatige alcoholvervangers. 'De
ene minuut was ik verdoofd en sliep ik bijna.
Maar vijf minuten later kon ik een lezing
geven.' Volgens Nutt kan de uitvinding van
synthetische alcohol leiden tot een samenleving waarin mensen aangeschoten kunnen
worden zonder daar nadelige gevolgen van
te ondervinden. Voor Quark mag dit aan
zijn bar op Deep Space Nine dan de normaalste zaak zijn, maar dit verhaal speelt
350 jaar in de toekomst. De werkelijkheid
op Aarde blijkt sneller! Toch kan het nog wel
even duren voordat de 'synthehol' bij de
slijter te koop is. Het zal waarschijnlijk nog
vele jaren duren voordat het gemeengoed
wordt in consumptieartikelen. En synthehol
in een goede whisky? Dat is volgens Scotty
en O'Brien gelijk aan heiligschennis!

Overig nieuws
Britse wetenschappers hebben een alcoholvervanger ontwikkeld die niet de nare bijwerkingen hebben die de meesten onder
ons wel kennen. Hoofdpijn, misselijk enz.
enz. Onderzoekers van het Imperial College
in londen zijn synthetische alcohol aan
het ontwikkelen. Er worden chemicaliën
gebruikt die bepaalde zenuwen in de hersenen
kunnen verdoven, waardoor het prettige
gevoel ontstaat dat we kennen van het nuttigen van alcoholhoudende dranken. Vind
men de roes eenmaal welletjes en wil men
weer 'nuchter' worden, dan volstaat een
drankje met 'tegengif' dat de werking van
de synthetische alcohol direct teniet doet.

Patrick Stewart(Picard - TNG) is het nieuwe
jaar goed begonnen. Op 31 december 2009
werd hij door de Britse Koningin Elizabeth
geridderd. Patrick Stewart kreeg de titel Sir
vanwege zijn toewijding en inzet voor het
Britse toneel en zijn prominente bijdrage
aan de filmindustrie. Patrick Stewart is naast
zijn rol in Star Trek ook bekend van zijn rol
in X-Men waarin hij professor Charles Xavier
speelt. Een aantal Star Trek collega's, waaronder Brent Spiner (Data - TNG), leVar
Burton (laForge - TNG) en Wil Wheaton
(Wesley Crusher - TNG) hebben Patrick
Stewart gefeliciteerd en ook een beetje
geplaagd met de nieuwe titel. Brent Spiner
zei: 'Ik kan niet geloven dat ze je de Koning
van Engeland hebben gemaakt.'
De inmiddels al legendarische filmproducent
en regisseur Quentin Tarantino heeft in The
Hollywood Reporter zijn top 10 vermeld van
de films die in 2009 zijn uitgekomen. Quentin
Tarantino koos j.J. Abrams' Star Trek tot de
beste speelfilm van dit jaar. Quentin Tarantino
heeft zijn voorkeur voor Star Trek nooit onder
stoelen en banken gestoken.

Door: Mark Retera

ZE..I NOG:
VIA E;éN woRMGAT IS HE.T
MOGELijK, E.EI\J PAR.ALL~L
UNIVE~5UM TE BE.TRE.DEN:
E:.f.N IJNIVE;R..SUM NAAST
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Zo begint de wraakfilm Kill Bill met het
opschrift: 'Revenge is a dish best served cold'
(Old Klingon proverb), Tarantino's meest
favoriete filmo ooit is Star Trek 11:'The Wrath
of Khan' en daar maakt Kill Bill een verwijzing naar. Mocht J.J.Abrams ooit besluiten het
stokje over te willen geven aan een andere
producer/regisseur met een vernieuwende
aanpak, dan hoeft Paramount wellicht niet
lang te zoeken! Zou voor ons kikkerlandje
ook leuk zijn: Quentin Tarantino maakte tot
dusver in elke speelfilm die hij produceerde
een verwijzing naar Nederland. Hij heeft een
appartement in Amsterdam en het is zijn
favoriete locatie voor het schrijven van zijn
scripts.
In het kader van bijzondere artikelen op
Star Trek gebied die
er te koop zijn: het
is zelfs mogelijk om
je na de dood in Star
Trek stijl te laten begraven: ja, je leest het
goed: er zijn Star Trek urnen en doodskisten
te verkrijgen.

lets minder luguber,
gelukkig, is het nu
ook mogelijk om in
Star Trek stijl te surfen. Speciaal voor
het Roddenberry Dive
Team (ROT) heeft JMJ
wetsuits een lijn ontworpen
met TOSwetsuits. Daarnaast
zijn er ook parka's in
TOS-stijl ontworpen,
eveneens door JMJ
wetsuits.
De bioscoop eigenaren en de DVD verkopers
zullen het niet leuk vinden maar Star Trek XI
is dit jaar de meest illegaal gedownload op
Internet. De film werd in 2009 meer dan 10
miljoen keer gedownload.

Vier Oscar nominaties

Maar liefst 6 Saturn Award nominaties
voorST XI

geworden dat J.J. Abrams' speelfilm Star
Trek XI maar liefst 6 nominaties in de wacht
heeft gesleept van de fel begeerde Saturn
Awards, de voor het sci-fi genre belangrijkste
film prijzen.
Star Trek XI kreeg met de volgende andere
films de nominaties voor de categorieën:

voor Star Trek!

Star Trek XI van J.J.Abrams heeft maar liefst 4
nominaties van de jaarlijkse Academy Awards
binnengehaald, beter bekend als de Oscar
nominaties.
Voor de volgende categorieën is Star Trek
met de andere films genomineerd:
Visual Effects
Sound Editing
Sound Mixing
Makeup
Star Trek bevindt zich dus in het gezelschap
van zware concurrenten. Nou afwachten of
de productie van Abrams daadwerkelijk in de
prijzen gaat vallen!

Best Science Fiction Film
Best Director
Best Writing
Best Special Effects
Best Make-Up
Best Production Design

Found on the Internet
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In STRR TREK
Door; Peter van Mierlo

BIJdeze alweer het volgende deel van mijn artIkelenreeks
over de rassen uit ons aller Star Trek. Ditmaal gaan we het
hebben over de energiewezens binnen het Trek universum.
Ook dit artlkel werd met dank aan de wiklpedia, onder
deel Memory Alpha, gemaakt. Rassen die onder energIewezens zouden kunnen vallen maar reeds In een ander
artikel benoemd zijn sla Ik In dit artikel dus over.

naam onbekend
Lid van het Ras:
The Companion
Locatie:
Alpha Kwadrant
Serie:
TOS
Rasbeschrijving:
De Companion was een bewoonster van een planetoïde in de
Gamma Canaris regio. Ze bestond uit geïoniseerde waterstof en
elektriciteit. Ze had de vorm van een wolkachtig wezen bestaande uit
vaag flikkerende kleuren: geel, oranje en rood. De kleur was mogelijk
een indicatie voor de emotionele toestand waarin het zich bevond.
Ze was verliefd op doctor Zefram Cochrane. Om met hem samen
te kunnen zijn ging ze een samensmelting aan met Nancy Hedford,
die op sterven na dood was. Ze gaf haar onsterfelijkheid en al haar
krachten op om de rest van een mensenleven samen te kunnen zijn
met Zefram.
De Companion zei dat ze Nancy niet kon genezen maar door de
samensmelting genas Nancy wel van een dodelijke ziekte ...... of is
Nancy wél gestorven maar nam de Companion het lichaam over en
leek het of Nancy gezond en wel nog leefde?
Ik heb even getwijfeld of hier niet eigenlijk (ook) sprake is van een
symbiotisch wezen. Uiteindelijk heb ik besloten haar niet onder deze
categorie te plaatsen, omdat het mogelijk is dat Nancy Hedford is
gestorven als verwacht en dat de Companion het lichaam van Nancy
heeft overgenomen. In dat geval is er geen sprake van symbiose of
parasitair gedrag maar van het simpelweg opvullen van een leegte.

Locatie:
Alpha Kwadrant
Serie:
TNG
Rasbeschrijving:
Dit ras wordt in de ruimte geboren en probeerde contact te maken
met leden van de Enterprise D via neurale systemen.

Koinonians
Locatie:

Alpha Kwadrant
Serie:TNG

Rasbeschrijving:
Deze waren een oude, intelligente cultuur, gevormd door twee
levensvormen, een 'stoffelijke' en een bestaande uit energie. Het
intelligente ras vernietigde hun beschaving een millennium geleden
na diverse generaties van oorlogvoering, waarna alleen nog de uit
energie bestaande wezens op de oppervlakte van hun planeet konden
leven.. De niet-stoffelijke leden van dit ras hadden een hartgrondige
hekel aan oorlog en de gevolgen daarvan, maar grepen echter niet
in. Hierdoor hebben ze wel een sterk ethisch gevoel ontwikkeld en
tolereerden ze geen lijden meer op hun planeet.

Komar
Locatie:
Delta Kwadrant
Serie:
VOV
Rasbeschrijving
Eentiranniek ras dat in een dark-rnatter nevel leeft. Ook dit is eigenlijk
een parasitair ras dat leeft van de neurale energie van andere levensvormen. Die zijn er nogal veel daarbuiten in het grote onbekende .

.
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Medusans

Thasian

Locatie:
Alpha Kwadrant
Serie:
TOS
Rasbeschrijving
Hoog intelligente wezens; hun gedachten zijn zeer geordend. Ze
zijn lid van de Federatie. Humanoiden kunnen hen niet aankijken,
omdat optische en elektromagnetische patronen die door hun fysiologie
worden uitgezonden, een hevige psychoseveroorzaken in humanoide
neurofysiologie. (Zo, als dat geen volzin is weet ik het niet meer.)
Sommige rassen zoals de Vulcans, kunnen ze bekijken met speciale
beschermende, optische visors. Zolang ze maar in speciale afgeschermde containers zitten kunnen ze samenleven met humanoiden.
Ze zijn zeer vakkundige navigatoren en programmeurs.

Locatie:
Alpha Kwadrant
Serie:
TOS
Rasbeschrijving:
Dit ras leeft op de planeet Thasus 11en er is erg weinig over hen
bekend. Ze leven erg teruggetrokken en afstandelijk.
Ze bemoeien zich totaal niet met andere rassen. Hun Psi krachten
Lijn enorm en behelzen onder andere: telekinese, teleportatie en hel
fysiekveranderen van materie.

Zetarianen
Locatie:
Alpha Kwadrant
Serie:
TOS
Rasbeschrijving:
Dit ras leeft in de buurt van het Klingon keizerrijk. Een onbekende
catastrofe op Zetar vernietigde al het stoffelijke leven, maar filterde
de intelligentsia van de overheersende bewoners uit. De overlevende
Zetarianen kunnen door de ruimte vliegen zonder gebruik te maken
van ruimteschepen en ze halen dan een snelheid van bijna warp
1. Ze zijn nagenoeg onsterfelijk. Zetarianen zoeken naar levensvormen die compatibel zijn en nemen dan het lichaam over van hun
slachtoffers.

De Paxan; nomen besi: van Dato

Locatie:
Alpha Kwadrant
Serie:
TNG
Rasbeschrijving:
Extreem xenofobische energiewezens met een superieure technologie. Ze zijn in staat om energievelden op vele niveaus te manipuleren. Ze hebben een worm hole verdovingsstunt voor passerende
schepen. Dit houdt in dat ze de bemanning verdoven en hen drie
dagen later weer laten ontwaken. Echter doen ze dan net of er maar
enkele seconden voorbij zijn gegaan. Alleen Data's positronenbrein
was legen deze verdoving bestand.
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De precieze oor~pronl;! van het coll ctiéf is_Qnbekeni: Het ligt echter
voor de hand dat hun thuiswéreld, het Unicomplex, ergens in Het
Delta Kwadrant ligt. Startleet heeft bewijzen van he1 bestaan van
de Borg gevonden van tenminste ~OOja~r geleden en mogelijk zelfs
nog eerder.Volgens ~ommigen waren de Borg toen aanzienlijk minder
oorlogszuchtig. Het is 0 waarschilnlijk dat de Borg spontaan zijn
'opgestaan', Guinan beweerde dat de samensmelting tussen het
organische en het cybernetische gedeelte geëvolueerd is gedurende
duizenden eeuwen. Het gerucht gaat dat de eerste Borg dar geen
tweede dar kon vinden en er toen maar een creëerde.
De Borg zijn een gemeenschapvan Cyborgs. De gemeenschap bestaat
uit wezensdie zijn geassimileerd.De assimilatievindt vrijwel nooit vrijwillig
plaats.De Borg opereren alseen groot geheel,waarbinnen de individuele
Borg geen eigen wil of persoonlijkheid heeft... Alle Borg zijn onderling
verbonden en denken hetzellde. Een Borg kan zijn kennis doorgeven
aan anderen, waardoor ze zich razendsnel kunnen aanpassen aan
iedere situatie. Als een Borg bijvoorbeeld wordt aangevallen door
wapens zoals een Phaser met een bepaalde frequentie wordt hierop
direct gereageerd, het Collectief berekent de verdediging, zodat
overige Borg bij dele Phaserfrequentie geen schade meer ondervinden.
Borg kunnen ook bijvoorbeeld in de ruimte functioneren zonder
hulpmiddelen buiten hun synthetische componenten om, zoals een
ruimtepak.
De Borg zijn te herkennen aan hun diverse implantaten, een grijze
huidskleur en een mechanische, zombie-achtige motoriek.

G

betekenissenvan het woord een vertegenwoordiger van het Collectief,
bijna zoals een dar, nog over een eigen-wil beschikkend, maar onderworpen aan de collectieve geest.
De Borg assimileren niet zomaar, noch iedereen. In hun zoektocht
naar perfectie selecteren ze individu's en rassen die kunnen bijdragen tot deze perfectie. Deze selectie gebeurt voornamelijk op basis
van de technologische verworvenheden van een ras. Wanneer dt;
aandacht van de Borg is getrokken, sturen zij één of meerdere scheper(.
Bij hun oproep is de begroeting: 'Wij zijn de Borg. Wij zullen uw biologische en technologische eigenschappen aan de onze toevoegen.
Uw samenleving wordt aangepast om de onze te dienen. Verzet is
zinloos.'

Tijdens de assimilatie wordt technologie (zogenaamde nanosondes)
geïnjecteerd in het lichaam van het slachtoffer door middel van een
stel injectiebuisjes in de handen van de Borg-dar. Daardoor wordt het
lichaam van het slachtoffervoorbereid voor verdereassimilatie en wordt
hij haast willoos. Na de implantering van diverse systemen en het
deels vervangen van het organische door synthetische elementen
De gemeenschap van de collectief denkende Borgs heet 'Het Collec- maakt het slachtoffer voortaan ook deel uit van de Borg-gemeentief'. Aan het hoofd van dit Collectief staat de Borgkoningin. lij'heeft
schap, Volgens medische rapporten van Starfleet veroorzaken Borg
[mplan aten etnstige huidlrritaties, die tot blijvende littekens kunals enige een eigen wil en persoonlijkheid. Alle andere Borgs, darren
(drones) genaamd, doen enkel Wilt hen opgedragen wordt. Ze-negeren nen lelden. Borg die bij poging tot assimilatie van andere soorten
iemand geheel tenzij die persoon een gevaar vormt of geassi ileerd
~odanig gewond raken, dat herstel/reparatie niet meer mogelijk is,
moet worden. De Koningin is het centrum van het collectief. lV1eerdere leggen hun implantaten af voorqat zij zichzelf uitschakelen. De Borg
malen werd de konIngin vernietigd, maar ze dook "à Itijd later weer op. vallen nooit direct aan, maar onderzoeken of een schip, een gebied
in de ruimte of een enkele vertegenwoordiger van een ras waardeAls de korunqin sterft, dan wordt er een speqiaalcomputerprogramma
actief welke een vrouwelijke Borg verandert in de nieuwe Koningin.
vol genoeg is en getalsmatig/technisch/strategisch zwakker is dan
Gebeurt dit niet, dan valt het collectief uiteen en worden alle Borg uit- zij. In een enkele geval maken de Borg een verkeerde inschatting en
geschakeld.In wezen berust de werking van de Borg alscollectief OR een poge Ie een sterke soort te assimileren.
zelfde patroon alsdat van bijvoorbeeld een mieren- of bijenkolonie, wat
impliceert dat er meerdere Koninginnen kunnen ijn. Gezien Assi llátie
word ft teruggedraaid. Een Borg kan in bepaalde
de omvang van het Borg-universum, in kaart gebracht
omsl1!ndigheden de igen gèest terugwinnen, indien hij/zil lang
door de USSVoyager (NCC - 73656), lijkt dat trou- genoeg van het Collectief gescheiden is. Dit gaat gepaard met
, wens de enige manier om het Collectief over zulke anq taanvallen, ontreddering en een onbeholpen poging om zichzelf
grote afstand bijeen te houden.
te kalmeren. Dit is n'leestalgenoeg om het onderbewustzijn te wekken.
Personen die ooit geassimileerd waren, maar later met succes zijn
In een zeldzaam geval wordt er een tweede mani- 'bevrijd' uil het collectief zijn lean-Luc Picard en Seven of Nine.
festatie van het Borq-collectiet gekozen. Dit was het
geval toen daptain [ean-Luc Picard werd geassi- De Borq g~ven elk, soort die zij pogen te assimileren een eigen,
mileerd en als locutus van Borg de assimilatil? opeenvolgende nummer. Zo heeft bijvoorbeeld het menselijke ras
van de Federatie moest vergemakkelijken. Een een eigen 509rtnwnmerihg: Species 5618.
dergelijke Borg-manifestatie heeft echter weinig
gemeen met de vroegere persoon: het is in alle
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AssimIlatiepogingen van de Borg
op Starfleet en de Federatie.
Officieel doken de Borg voor het eerst op in Star Trek: The Next
Generation. De Borg die de Enterprise toen tegenkwam waren al
op weg naar de Aarde, hoewel die ver van hun collectief verwijderd
was. Eigenlijk is het raar dat de Borg zo'n interesse heb~.n in de
mensheid want In de Voyager ~flevering: '~ark Fronlier' definieert de
Borg Queen ons als:~Species5618, Mensen. War~'P'pable, afkomsti~
uit raster 325, fysiek inefficiënt, beneden gemiddelde ~cheael capäciteit,
weinig regeneratieve

De Enterprise wordt verpletterend verslagen en overleeft het enkel
omdat Q weer ingrijpt en het schip terugstuurt naar het Alfakwadrant. De aandacht van de Borg is echter getrokken en ze doen een
poging om het hart van de Federatie aan te vallen (Sector 001, de
Aarde). Dit leidt uiteindelijk tot een confrontatie bij Wolf 359. Een
vloot van Federatie en Klingon schepen proberen een enkele BorgkUl;:?uste stoppen. Pic.ardwordt zelf geassimileerd en veranderd in
80rgl ider Lo utus een sped"le'Borg dif; net als de Borgkoningin een
eigen persoonlijkheid heeft. Picard wordt later gered en de aanval
afgeslagen door een exploit'
het Bo~g,abUectiet doo toedoen van
Picard ~ Data.
I!I

Star Trek: Enterprise
In 2153, voor er sprake is van de Federatie, vindt men tuss!n Y{rak:,
stukken op de Zuidpool enkele Borg drones (hoeweItoe hier niet oij
naam worden genoemd). Deze Drones zijn vermoedelijk de dro,.n.es
die in de film 'First Contact' naar de Aarde viêlel'). Wanneer dêi:e
ontdooid worden, herstellen de nanop robes de scrade e&,wórden
de drones geactiveerd. Ze assimileren de aanwetlge welenschappers
en Runnen een transporttoestel bemachtigen. I;>e drones (Uit de
24ste eeuw) kunnen met hun kennis het transportschip snel upgraden en proberen terug te keren naar de borg in de 22ste eeuw, waar
ze, met kennis van 2 eeuwen in datoekomst het 60rg<0liectief kunnen
verrijken. De Enterprise NX kan maar net het schip vernietigen. Wel
kunnen de drones een bericht naar het Deltakwadrant sturen, dat
de Borg aldaar over 200 jaar zal bereiken. Hel rapport over deze ontmoeting met de Borg verdwijnt echter in een archiefkast, want het
klinkt allemaal te ongeloofwaardig. De ontmoeting wordt vergeten.

Star Trek: The Next Generation
Q transporteert de Enterprise NCCl 701-D naar het Delta Kwadrant
wanneer lean-Luc Picard denkt klaar te zijn voor alle gevaren van het
universum. Volgens Q zullen de Borq Picards grootste uitdaging zijn.
Hier ontmoet de crew een grote Borgkubus.
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Sta .. Trek: Voyag,er

I

'

De USS Voyagen strandt in 'het Del~a ~êldrant en hee~ hier geregeld confrontaties met de Bor~1waaronder d~Koningin van Unimatrix
01
p hun tocht bevriJpen z~ ultei"p~lij~enkele drones, "Yaaronder
Saven of Nine en een ldein aantal kinderen.
De door de Voyager terug gebrachte kénnis zal later van onschatbare waarde zijn om de Borg beter te verstaan. Ook de dankzij Voyager terug gevonden archieven van de Hansens, de ouders van Seven,
dragen daar zeker toe bij.
In de finale van de serie krijgen de Borg een 7ware slag toegediend
door een op dat moment tol admiral bevorderde captain Kathryn
[aneway uit de toekomst, die de Borg infecteert met een pathogeen
dat de koningin doodt en hel Borg Unicomplex vernietigt.

Nou vooruit dan voor alle mannen die deze In dit artikel
gemist hebben:
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Oproep aan onze lezers
Het zit namelijk zo: een hele tijd geleden is er eens een artikel geweest over hobby's in Star Trek (schilderen van Data etc) en
daarop voortbordurend leek mij een stukje over huisdieren in Star Trek we leuk, maar ja, veel valt er nu ook weer niet te schrijven
over Spot, Porthos, Picard's vissen of de Tribbles van Uhura en Scotty (iedereen heeft toch wel de cameo gezien en gehoord in
de film?).
Dus toen had een van mijn mede-redactieleden het idee om eens te kijken naar vernoemingen naar Star Trek personages. We
hebben weet van een aantal mensen die hun kinderen naar personages vernoemden (zelfs recent nog voorbijgekomen gegevens
hierover getuige het Space Expo artikel), maar misschien zijn er nog meer onder jullie?
En ook huisdieren hebben wel eens een naam met een Star Trek verwijzing gekregen (ik had een konijntje genaamd Tribby', 3x
raden waar dat een afkorting van was ;) ).
Wij zijn nu op zoek naar mensen die een Star Trek (gerelateerde) naam gegeven hebben en die bereid zijn om hierover hun verhaal
te vertellen voor onze lezers.Dus: behoor je tot deze groep, dan horen wij het graag op redactie@tfd.nl, via de postbus of desnoods
via de infolijn .
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De maan bemoeit zich met de liefde en
romantiek, een belangrijk facet van het
leven dat onze gedachten en handelingen
als geen ander beheerst en fascineert. Volle
maan is de mee t krachtige maanenergie,
het is de tijd waarol\de heksen van oudsher
bijeenkomen op de zogenaamde 'esbats'.
Op deze bijeenkomsten vieren ze en bereiden
ze gezamenlijk allerlei dingen voor. Volle
maan leent zich voor die rituelen die veel
energie vergen zoals liefdeszaken en andere
zaken aangaande het hart. Ook hel genezen
en helen kun je op d~ze tijdstippen uitstekend doen ... Afnemende maan is weer de
meest geschikte tijd om af te sluiten, van je
af te zetten en afscheid te nemen. Dit kan
op ieder,.gebied zijn: scheidingen, negatieve
gevoefens of gewoontes, concurrenten, pijn,
zwakte in jezelf en ziekte.

Geesten van de bomen
Die van de blo 'ren komen,
Weesgoed voor mij.

In sommige kranten en agenda's kun je de
volle maanstanden lezen, aangegeven tot
op de minuut nauwkeurig. Dat is dan het
tijdstip waarop de ediptlcale lengtegraad
van de Maan precies 180 graden verschilt
van dezelfde coördinaat van de zon, gezien
vanaf een standaardplek. Omdat niet alle
plekken op Aarde in dezelfde tijdzone liggen
alsNederland, is het mogelijk dat zo'n moment
van volle maan op verschillende plaatsen op
Aarde op verschillende data valt (bijvoorbeeld
om 23: 15 op 12 maart in Nederland, wat gelijk
is aan 0: 15 op 13 maart in Egypte, aannemende dat de tijd in Egypte 1 uur voor loopt
op de tijd in Nederland), hoewel hel wel
gewoon hetzelfde moment is.

Geesten uit de lucht,
Lelijk en zwart, gaat 't gerucht,
Weesgoed voor mij.

Dat wil zeggen dat men eigenlijk weinig
verschil zal zien tussen de volle maan en de
maan

Watergeesten zo fataal,
Voor zeelui en baders allemaal,
Weesgoed voor mij.

van een dag eerder of later, dus als de
maan er vanuit Nederland op een bepaalde
datum vol uit ziet, dan ziet de maan er vanuit Egypte (of elk ander land van de wereld)
op dezelfde dag er ook vol uit.

Geesten uil het diepe,
Die nimmer sliepen,
Weesgoed voor mij.
Geesten uil het graf,
Zonder ziel, niet af,
Weesgoed voor mij.

Majestueus als ze is staat ze hoog aan de
nachtelijk hemel. Door de eeuwen heen
heeft de mens een soort haat-liefde verhouding met de maan opgebouwd. Zo weten
we dat de maan te maken heeft met de
getijden. En dat haar aantrekkingskracht het
grootst is bij de volle maan. De maan heeft
een enorme invloed op de mens, sommigen denken dat dit onzin is, maar kijk eens
naar de invloed van de maan op het water
op onze planeet: eb en vloed worden veroorzaakt door de maan. Verder heeft men
ontdekt dat de diverse maanfasen ook een
enorme invloed uitoefenen op de groei van
gewassen. Nu weet je vast wel dat een mens
voor een overgroot deel uit water bestaat,
dus lijkt het je niet waarschijnlijk dat ook ons
lichaam zal reageren op de maan. Kijk maar
eens naar de maandelijkse cyclus waar de
vrouw mee te maken heeft. Enwat te denken
van het Engelsewoord 'lunatie' dat een term
is voor een geestessloornis waarbij de lijder
ervan gebukt gaat onder veranderingen in
de gemoedstoestand onder invloed van de
maan ... Maanziekte dus!!!
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Geesten van doden op aard;
Die zonder geluiden rondwaart,
Weesgoed voor mij.
Geesten van hitte en vuur,
Verwoestend in woede puur,
Weesgoed voor mij.
Geesten van al wat koud is,
Beschermers van al wat koud is,
Weesgoed voor mij.
Wolven vampiers, saters, geesten!
Uitverkorenen onder duivelse beesten!
Ik bid u, stuur naar hier,
Dat wat iedereen doet beven,
Dat grote grijze dier!
Beef, beef, beef!
Kom! Kom! Kom!

De fascinatie van de mens voor de maan is
ongekend. En onze fantasie wat de maan
betreft kent geen grenzen. Toch werd één
van deze fantasieën waarheid toen op 20 juli
1969 ( 21 juli 1969, 3.56 uur Nederlandse
tijd) de capsule 'the Eagle' van de Apollo 11
landde op de maan.
Twee astronauten waren aan boord van
deze maanlander: Neil Armstrong en Buzz
Aldrin. Hun collega Collins bleef aan boord
van Apollo 11. Neil Armstrong was uiteindelijk de eerste persoon die voel op de maan
zette. Wereldwijd keken 600 miljoen mensen toe hoe Armstrong uit de Eagle stapte
en zich bewoog richting het maanoppervlak.
Vlak voordat hij de eerste voet op de maan
zette riep Armstrong de le.gendarischewoorden 'That's one small step for man, one giant
leap for mankind'
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Ze laten een plaquette achter met de tekst:
'Hier zetten mensen van de planeet Aarde
hun eerste stappen op de Maan; juli 1969,
A.D.; wij kwamen in vrede, namens de gehele
mensheid.' Daaronder staan de handtekeningen van de drie bemanningsleden -Armstrong,
Aldrin en Collins, die in de commandomodule
in een baan om de maan achterbleef - en van
president Nixon.

Apollo 72 (november I J_ een mtsste
waarbij de opdracht luidde om een eerder
gestuurde onbemande verkennerop te zoeken
en een deel ervan mee terug te nemen naar
de aarde.

Een historische gebeurtenis. Niet alleen
op hel vlak van de wetenschap maar ook
op het vlak van onze mystieke band met
'onze' maan. Een mooi voorbeeld is dat men
uit voorzorg de bemanning na terugkeer
op aarde zeventien dagen in quarantaine
moest; 'het is immers niet uitgesloten dat
ze besmet zijn geraakt met een onbekend
'maanvirus' dat de gehele aardse bevolking
kan uitroeien.' Aldus één van de leiders van de
missie.Enmisschienhadden ze wel gelijk, want
Armstrong trekt zich na terugkeer op aarde zo
veel mogelijk terug uit het openbare leven. Hij
werkt zelden mee aan interviews en lv-shows.
BUll Aldrin kampl jarenlang met een depressie
omdat hij het maar moeilijk kon verkroppen dat
hij altijd 'de tweede man op de maan' zal zijn.
Zoals het met vele liefdes gaat zijn er ups en
downs. Bij elke nieuwe missie naar de maan
nam de fascinatie af. Hoe meer men ontdekte
dat de maan maar een desolate ijzige kluit
was met niets anders dan kraters en rotsblokken, hoe minder mensen interesse toonden
voor de missies die volgden. In de jaren na
de eerste maanlanding zijn er nog veel missies geweest waarbij men voet op de maan
zette:

Tot grote verbazing van de NASA ontdekte
men in het inwendige van de verkennercamera
griep virussen, die twee jaar in vacuüm hadden overleefd, bij temperaturen van 160 tot
-270 graden Celsius.
1TJo/foI" (april 1 Q' .Houston, we have
a problem' Apollo 13 doet het 'ongeluksgetal'
eer aan. Er is zelfs een film van gemaakt
over deze vlucht die nog net goed afliep.
.ieoruari 1977). Astronaut Alan
Shepard wil wel eensgolfen op de maan. De
eerste bal boort hij de grond in, de tweede is
een hole-in-one (nauwelijks een kunst met
al die kraters), de derde slaat hij volledig uit
zicht. Een vierde bal zou klaarliggen voor de
volgende maangolfer.

:w0'0 1..l..ill!li 1977) Bij deze reis gaat er
voor het eerst een 'lunar rover' mee. Met
dit elektrisch aangedreven karretje rijdt de
Apollo IS-bemanning over de maan.
n 1\
De belangrijkste
opdracht voor Apollb 76 is sporen van actief
vulkanisme op de mban te vinden. Maar de
wetenschappers zittJn er compleet naast. Er
is helemaal geen vulkanische steen te vinden.
Het enige wat ze fvinden, zijn resten van
ingeslagen meteotieten.
(f;Y'
De bemanning
van de laatste missie naar de maan vertrekt
onder grote belangstelling. Op de maan leggen ze met de Rover in drie dagen 36 kilometer at ze maken 2000 foto's en verzamelen
7 70 kilo aan bodemmonsters.

Wanneer de commandomodule America op
19 december 1972 in de oceaan plonst, is
~et Apollo tijdperk definitief ten einde.
Op, dit moment was de aandacht voor wat
de NASA allemaal uitspookte op de maan
ook gezakt tot een beschamend dieptepunt.
Vanaf het begin zijn de bezoeken van de Amerikanen aan de maan in (wijfel getrokken. Een
van de bekendste ontkenners is Bill Kaysing,
die in 1974 het boek 'We Never Went to the
Moon' 0Ne zijn nooit naar de maan geweest)
publiceerde. Op basis van zogenaamde
geheime documenten over de Amerikaanse
raketprogramma's spuit hij de ene na de
andere samenzweringstheorie. Zo vraagt hij
zich af waarom op de foto's die op de maan
zouden zijn gemaakt geen sterren te zien zijn
en waarom de vlaggen lijken te wapperen
in de wind, terwijl de maan luchtledig zou
moeten zijn. De bemanning van de Amerikaanse spaceshuttle Challenger stond in
1986 op het punt deze 'maanleugens' te ontmaskeren, beweert hij. Om die reden zou het
ruimteveer kort na de lancering zijn ontploft.
Om ontkenners als Kaysing tegengas te
geven, heeft de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA de bewijzen voor de maanlanding in 2001 op haar website geplaatst.
Zo hebben de zes maanmissies honderden
kilo's stof mee naar de aarde gebracht. 'Ja,
astronauten zijn echt op de maan geland',
concludeert de NASA zuchtend.
Aan de andere kant is er één van de adviseurs
van de president die verleit dat, het Alexander
Haig was (of Donaid Rumsfeld), die het volgende zou hebben voorgesteld: 'En als we nu
de eerste stappen op de maan zouden filmen
in een studio? Als 't dan mislukt kunnen we
altijd nog die beelden laten zien.' Dit werd later
inderdaad publiekelijk toegegeven door de
toppoliticus Henry Kissinger.En dan is er nog
'Dark side of the rnoon', een niet (geheel)
op feiten berustende documentaire. In deze
zogenaamde 'mockumentary' bezoekt de
filmer William Karel, de weduwe van Stanley
Kubrick. Karel wilde weten hoe het kwam
dat de beeldkwaliteit van Kubricks rolprent
'Barry Lyndon' (1975) zo verbluffend goed
was.

De film bleek gemaakt
camera,
filmen.
kostbare

te zijn met een uillonderlijk

die in staat was om in het donker
Eigenaar van de camera:

geavanceerde

spionagesatellieten

de NASA. Waarom

lens uit aan Kubrick? Om een lang verhaal

Kubrick was in het geheim

gevraagd
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geen beeldverbinding met de maan tot stand
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om de maanlanding
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Voer genoeg voor mensen die overal een complot in willen vinden
dus. Persoonlijk lijkt mij deze samenzweringstheorie van meneer
Kaysing nogal wat vergezocht. We gooien er een paar miljard dollar
tegenaan voor leuke Star Trek-achtige maanlandertjes en raketjes.
Dan zenden we de lanceringen live uit op TV (laten de bemanning
vervolgens er aan de andere kant gewoon weer uitstappen). Daarna
maken we een goedkoop decor ergens in de woestijn met acteurs
en doen we net alsof we op de maan zitten. En dat allemaal om de
Russendwars te zitten?
De sterren komen wel dichterbij, de maan en Mars raken steeds
verder weg. Het bemande ruimtevaartprogramma van NASA is in
zijn huidige vorm niet vol te houden, stelde een commissie die het
luchtvaartprogramma kritisch bekeek. De Nasa blijkt jaarlijks miljarden dollars extra nodig te hebben wil het lukken om in 2020 mensen
naar de maan te brengen. Het idee is dat Nasa de maan als uitvalsbasis gaat gebruiken om vanaf het midden van de eeuw een missie
naar Mars op te zetten. Dat was het plan van ex-president George
W. Bush. Maar huidig President Obama heeft niet laten blijken dat hij
daarvoor het nodige geld vrij wil maken.
Terwijl de NASA haar blik op Mars richt, neemt de Europese ESAde
maan voor haar rekening. Discussies over water op de maan, winning van delfstoffen en kolonisatie houden de gemoederen bezig.
AI in 1994 zond het ruimtevaartuig Clementine, van het ministerie
van defensie van de VS, informatie over in schaduw gelegen poolgebieden op de Maan. Radarsignalen van Clementine wezen erop
dat zich daar mogelijk ijs bevond. Dat blies het pude verhaal van
'water-op-de-maan' nieuw leven in. In 1998 verschafte een ander
ruimtevaartuig, de Lunar Prospector van de NASA, opnieuw indirect
bewijs voor de aanwezigheid van waterijs op de maan. De Prospector mat hoge concentraties waterstof in de kraterschaduwen aan de
Noord- en de 7uidpool van de maan. De waterstof, zo zeiden de
wetenschappers bij het project, kon waterijs vormen.

Ze waagden een poging om direct bewijs voor maanwater te vinden. Daartoe lieten ze de Lunar Prospector neerstorten in een krater
bij de zuidpool van de Maan, in juli 1999. Gespannen keken onderzoekers naar materiaal dat bij die botsing in de maanatmosfeer
belandde. Helaas konden ze na de botsing geen tekenen van water
ontdekken.
Maar dan plots het recente nieuws dat de wetenschappelijke wereld
weer wakker schud: Is er water op de maan?' Sinds heden is het
antwoord: 'Ja.' 'We zijn extatisch', zegt hoofdonderzoeker Anthony
Colaprete van de Nasa.
Het bewijs voor de aanwezigheid daarvan haalden de Nasa-onderuit de analyse van stofwolken die ontstaan waren door de
inslag van een Centaur-raket in de Cabeus-krater, dichtbij de zuidpool van de maan. Bedoeling was dat op die manier een grote wolk
stof en puin zou ontstaan die onderzocht kon worden op sporen
van water - of eerder ijs, want wegens de lage temperatuur is het
water bevroren, 'De inslag creëerde een stofwolk van materiaal
dat op de bodem van de krater lag', aldus Colaprete. 'Het eerste
deel van de wolk bestond uit fijn stof en damp, het tweede deel
uit zwaarder materiaal. Dat materiaal heeft miljarden jaren geen licht
gezien. Uit een eerste onderzoek heeft men verschillende bewijssporen
gevonden van water. Verder onderzoek moet uitwijzen hoeveel water
er preciesaanwezig isen hoe het verspreid is, maar men kan met gerust
hart zeggen dat Cabeuswater bevat. 'De inslag heeft naar schattinq 95
liter water de lucht ingejaagd.' 'Het zal nog een tijdje duren voor we
gegevens onderzocht hebben', voegde hij eraan toe. De data blijken
bijzonder veel informatie te bevatten. Naast het water hebben ze
sporen gevonden van intrigerende sloffen. De delen van de maan
die permanent in duisternis zijn gehuld, lijn immers echte 'koudevallen'. Bepaalde stoffen kunnen er gedurende miljarden jaren
bewaard worden ... 'Wat deze ontdekking echt spannend maakt,
is dat we slechts één plaats hebben geraakt. De kans dat we in de
omgeving nog water vinden, wordt er alleen maar groter door',
aldus mede-onderzoeker Peter Schuüz. Als dit water miljarden jaren
oud is, kan het eventueel informatie geven over het ontstaan van
het zonnestelstel. De ontdekking kan het opzetten van een maanbasis vergemakkelijken. De aanwezigheid van water op de maan is
van belang voor toekomstige basesdaar. Niet alleen kan het worden
gebruikl voor menselijke consumptie, maar ook om er waterstof van
te maken, die als brandstof kan dienen. Nu er op de maan echt iets
te halen is, zal het vermoedelijk geen moeite kosten geld bijeen te
krijgen voor nog meer missies. Zo wil Japan twee orbiters en een
lander naar de maan sturen. Diverse Amerikaanse bedrijven broeden op missiesnaar de maan, ter.'VÎJIhotelketen Hilton de plannen voor
een Lunar Hilton ontvouwde. Stel dat we echt zo snel naar de maan
gaan: wat mogen we dan verwachten?

loekers

De maan ... even mooi als mysterieus. Maar nu misschien alweer
een beetje minder.

Bronnen: Nasa.gov. De standaard. Kijk!, NOSiournaal, De tele
graaf. Trollly, Elsevier. 'T/Je Clementine Bisunie Radar Experiment',
Science, 19 november 1996.
Grelig Convault: U.S., '[apanesc Maan mlsslons to seekwater, lunar
core'; AVIO(/on Week & Spoce îechnotoqy, 9 december 1996.

cards fr om the final frontier

Door: Harm Koopman
..
Welkom bij de eerste 'uit de doos' van 2010, als ik me niet onderweg -in de enorme stapel magazines verteld heb, is dit inmiddels aflevering
69. Als ik het nog 10 magazines weet vol te houden heb ik in ieder
geval de originele serie geklopt in aantal. Wie had dat kunnen denken
toen ik in november 1997 de allereerste versie neerpende.
Natuurlijk ben ik door de jaren heen heel veel dank verschuldigd,
eerst aan Skybox en sedert 2000 aan Rittenhouse Archives Ltd. Als
zij niet al dat moois op de markt hadden gebracht had ik er niet over
kunnen schrijven. Behalve deze uitgevers ben ik natuurlijk ook veel
dank verschuldigd aan wat ik noem collega-verzamelaars. Als zij me
door de jaren heen niet het hemd van het lijf hadden gevraagd was
deze rubriek nooit zo levendig geweest. Opnieuw ben ik ook heel
veel dank verschuldigd aan al die inzet van vormgevers, redacteurs,
vrijwilligers door de jaren heen heb ik er heel wat versleten.
Wat is nu de moraal van dit verhaal? Om kort te gaan, wat doen we
eigenlijk in ons eentje als we achterom kijken. Niets, helemaal niets,
want we hebben altijd de hulp nodig van anderen, vandaar 'voor
leden door leden'. Dit filosofische betoog krijgt voor verzamelaars
nog een extra dimensie, want verzamelen voor jezelf alleen is niet
leuk, iedere verzamelaar wil zijn hobby delen met gelijk gestemden,
'uit de doos' is daar geen uitzondering op.
Behalve deze neiging tot delen kan ik me nog een andere uitspraak
van mijn inmiddels oude vader herinneren: 'Bezit van de zaak is het
einde van het vermaak', misschien is het maar goed om er bij stil te
staan dat er ook kaartjeszijn van vier, vijf of zelfs meer dan zesduizend
dollar. Zonder winnaar te worden in een van onze nationale loterijen
zal ik dus nooit last hebben van dit gezegde. Bovendien is het zo dat
de mensen achter Rittenhouse Archives Ltd. blijkbaar ook bekend zijn
met dit gezegde en in 2009 naast twee nieuwe sets (de elfde film en
'alweer' een nieuwe originele series set) ook nog eens 2 x 3 legends
of .... setsop de markt brachten.
Op het moment dat ik deze tekst in elkaar zet, tussen kerst en
oud en nieuw van 2009 is het dan ook nog weer eens zo dat de
bestelling voor 'The Women of Star Trek' de deur uit is. He? Harm,
maak je hier geen typfoutje? Nee hoor ... natuurlijk is er al een 'The
Women of Star Trek in motion' r maar dat was een set op niet standaard tradingcard formaat, natuurlijk is er al een 'The Women of Star
Trek Voyager', maar er zijn natuurlijk veel meer dames dan alleen in
Voyager ... oftewel laat die dames maar komen, ik lust ze rauw.©
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Als lezer van mijn rubriek zijn jullie natuurlijk gewend dat ik het wel
allemaal netjes op chronologische (uitgifte) volgorde presenteer.
Geloof me dat word nu ik steeds dichter bij de meest recente sets
kom ook steeds moeilijker, tenzij ik gebruik blijf maken van uitstapjes
die door verenigingsactiviteiten van pas blijven komen, denk bijvoorbeeld aan de special over de mooiste tradingcard van Walter Koenig.
Mooiste item in 2009 toegevoegd aan mijn collectie? Juist een
gesigneerde 'uit de doos' door niemand minder dan .....
Is het ons als vereniging toch maar mooi gelukt en ja, nu moeten we
dus eigenlijk nog een Next Generation acteur halen, want ik heb al
een drietal andere gesigneerde 'uit de doos' afleveringen, Tim Russ
(Voyager) r Chase Masterson (Deep Space Nine) en Connor Trinneer
(Enterprise). Wie weet. .. Michael Dom? ... Nee, die maar niet, want
dan ben ik gelijk mijn eigen Nies kwijt aan wat ze noemt een lekkere
stevige bonk .. afijn je weet maar nooit wie er op het 30ste verjaardagfeestje gaat verschijnen© ...
Harm, nu heb je wel weer genoeg uitgeweken .... deze rubriek gaat
over trading cards, dat weet je toch? Natuurlijk weet ik dat, maar
ik weet net als captain Pike dat er nog zoveel meer is in dit leven ....
Zo kan ik bijvoorbeeld niet wachten op Star Trek Online, jawel het
gaat toch nog echt gebeuren en net als 'The Women of Star Trek' in
februari 2010 en al die collega's maar tegen me zeggen er valt toch
niets meer te beleven, behalve zo nu en dan een filmpie.
Ben ik het uiteraard totaal niet mee eens wat 'bezit van de zaak of
niet', ik blijf speuren naar die laatste ontbrekende items en ja, een
echte mooie 'role playing game' kun je wel op 20 of 30 manieren
uitspelen en is dus net als zoveel verschillende tradingcards nooit
een bezit van de zaak..... Terug naar de cards moeten we 2009
beginnen met een drietal oude bekenden.
Op 4 februari 2009 gooit Rittenhouse 1701 sets, wat een belachelijk
getal ©, van de pers, van zowel captain Benjamin Sisko,de lady onder
de ladies, captain Kathryn Janeway,alsmede captain Jonathan Archer.

Ja,behoeven deze personages nog wel enige toelichting in een 'uit de
doos' in een al meer dan 25 jaar oude Star Trek vereniging? Ik vraag
het me af....
En toch zijn er altijd weer leden met vragen. Zo trof ik op ons jubileumfeestje een lid van het eerste uur, die wel graag de negen kaartjes(jullle
weten natuurlijk allemaal dat ieder Legends setje negen kaartjes heeft
©) van Walter Koenig wilde hebben.
Nu, die kan lang zoeken want 'onze' (mag ik dat zeggen nu we hem
hier hebben gehad) Walter heeft slechts 3 legends kaartjes op zijn
naam staan. Of dat andere lid die alleen maar kaartjes verzamelde van
medisch personeel. ... heeft hij de drie legends sets die voor januari 2010 zijn aangekondigd van doctor Julian Bashir, onze good old
hole-doe en doctor Phlox al besteld, opschieten jongen want anders
blijft zelfs je medicaliegends verzameling niet compleet, ha.ha ....
Nee, dan lid nummer drie ... ik zal die Mr. Fizzbin eens even een
paar moeilijke vragen voor schotelen .... Hoeveel Legends sets zijn
er eigenlijk? Glashard en uit het hoofd: 21. Een half uur later komt
hij terug ... had even op het internet gespiekt, het zijn er 24 hoor ....
Helaas voor hem, hij had geen gelijk ... want Rittenhouse kondigde
daar al de drie nieuwe januari 2010 sets aan en die had meneer
meegeteld ....
Afijn hij gaf het zo maar niet op en wist natuurlijk dat captain Kirk
de Legends of set ooit had afgetrapt maar wilde weten wanneer ...
opnieuw glashard en uit het hoofd: 13 augustus 2003. Hij mompelde
iets.. van kan nooit goed zijn .. een serie die al zes jaar loopt? Even
later kwam hij me complementeren, je verdient inderdaad de titel Mr.
Fizzbin en dus zette ik mijn cap nog maar eens even goed recht op
het hoofd (zie je gelijk mijn kale kop niet ©)
Nu ik het toch over captains van de Legends of sets heb, voor de
liefhebber werd op19 april 2006 de set van captain [ean-tuc Picard
uitgegeven. Je kon dus, maar dat lukte al niet meer rechtstreeks via
Rittenhouse, in 2009 je Captains set compleet maken. Met een beetje
mazzel is er nog wel een (internet)handelaar te vinden die je aan de
set van captain Kirk kan helpen.
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Het wordt allemaal alweer een stuk moeilijker als je echter ieder setje
van je captains wilt hebben met hetzelfde nummer (ja, alle setjes zijn
individueel genummerd) .... die van mij hebben alle 21 het nummer
240 van 1701 en natuurlijk probeer ik ook dat weer vol te houden,
je bent Mr. Fizzbin, de super completist, of je bent het niet. ....
Mooiste legends of captains-kaartje? Voor mij is dat l3 van captain
Jonathan Archer. Op de een of andere manier heb ik iets met dat
ruimtepak, het doet mij altijd weer denken aan Gus Grissom en zijn
mannen die bij een van de eerste Apollo missies in het teken van de
wetenschap het leven lieten en hoe tragisch dat ook is, wat heeft de
wetenschap (lees latere Apollo missies) enorm veel van die fouten
geleerd.
En dan was er ook nog een lid op onze jubileumparty die mij vroeg
wat ik nu het mooiste kaartje vond in alle legends of sets.... Het zal
jullie niet verbazen dat het een nek aan nek race is tussen meerdere
kaarten, maar als DeForest Kelley fan gaat die 19 het winnen ... of redden alle doctoren tegenwoordig dagelijks 'Horta's' van de dood @...
volgens mij gebruiken ze de handschoenen in ieder geval nog wei ....

•
•
•
•
•
•
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•

Tot slot waren er dan ook nog een drietal personen, ik kende ze alle
drie van gezicht, maar niet van naam, die wel eens wilde weten wie
of wat Mr. Fizzbin was of is. Aangezien ik deze vraag al veel vaker
heb gehad heb ik ze beloofd het, indien ze betaald lid zijn gebleven @,
in een toekomstige 'uit de doos' uit te leggen. Oke, zijn jullie er klaar
voor ...
Fizzbin komt uit de originele serie, aflevering 'A piece of the action'.
Het is een oorspronkelijk van de planeet Seta Antares IV afkomstig kaartspel dat door Kirk en Spock wordt
gebruikt om een aantal bewakers (Iotians)
om de tuin te leiden. Het spel kende zulke
ingewikkelde spelregels dat de bewakers
totaal de kluts (en hun aandacht) kwijt raken,
zodat McCoy en Spock kunnen ontsnappen.

het spelkan gespeeldworden met een op aarde aanwezig kaartspel, het oorspronkelijkekaartspel op BetaAntares IVis echter
van iets andere kaarten voorzien.
iedere spelerkrijgt 6 kaarten, behalve de spelerdie naast de deler zit, die krijgt er 7.
de tweede kaart wordt normaliter gewoon gespeeld, behalve op dinsdag.
twee jacks (mogelijk afgeleid van black jack) zijn een halve fizzbin.
als je een halve fizzbin hebt:
leidt een derdejack tot diskwalificatie (een shralk)
wil je een koning en een twee, behalve gedurende de nacht, dan wil je een koningin en een vier.
Alsje eenkoning hebt gekregen,krijgt despelernog eenanderekaart, behalveals het donkeris, dan moet hij eenkaart inleveren
De besteset die je kunt hebben is een "royal fizzbin", maar de kans daarop is astronomisch klein.

Afijn, ik denk dat jullie wel een beetje door hebben in welke richting
we gaan. Er zijn inmiddels meer dan 20.000 speel- en tradingcards
op de markt van Star Trek. Om uit elkaar te houden welke kaart bij
welke set hoort, is zonder extreme voorkennis astronomisch klein @.
Omdat ik in zowel Amerika als in Nederland toch enige reputatie
heb opgebouwd om in ieder geval te kunnen nazoeken uit welk jaar
of welke set een bepaald kaartje afkomstig is, werd ik bestempeld
tot Mr. Fizzbin.. en werk ik nog altijd richting de royal fizzbin ©©© .....

Veel plezier met bekijken van de diverse captain legends of .... kaarten
die op deze pagina's zijn afgedrukt en in het volgende magazine:
StarTrek XI, de allereersteStarTrek tradingcard set ooit, die isuitgegeven
op dezelfde dag als dat de film in première ging, 8 mei 2009.
P.S.weten jullie overigens wat een spellingcontrole van fizzbin probeert te maken ... juist ja, friezin en als je beide ouders uit Friesland
komen valt de appel dus niet zo heel ver naast de boom ©
P.P.S.jammer dat het door mij geplaatste fizzbin filmpje op You
Tube moest worden verwijderd, omdat het in strijd was met de
reglementen© .
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Waar E[1terprise
~

de weg kVVijt ra'akte,

deel2

Door: Moortje de longh©

Enterprise werd na jaren van succesvolle Star Trek series niet het succes waarop men gehoopt had.
De serie werd eerder dan gepland afgerond. Dat verbaasde miJ niet. Als echte Star Trek fan was Ik
teleurgesteld door de serie. Nu, na een aantal jiH-e.nerover gepiekerd te hebben, denk Ik dat Ik de
oorzaken weet. En geïnspireerd door nieuwe successerles~ls Heroes en Lost en door mijn niet-aflatende liefde voor Star Trek, wUlk een opzet maken voor een nieuwe Star Trek serie. Daarom schreef
Ik dit drieluik. Vorige keer schreef Ik over de personages van Enterprise, en waarom Ik denk dat
door de samenstelling van de crew de serie tekortschoot op een belangrijk punt: zelfreflectie. Deze
keer ga Ik In op de thema's en problematiek In Enterprise. Welke sociaal-maatschappelijke
thema's
werden aangekaart en wat was daarvan het gevolg? Volgende keer zal Ik kijken naar de vormgeving
van Star Trek, en wat de serie kan leren van andere succesvolle series. En dan zal Ik de opzet voor de
nieuwe serie nog even kort op een rijtje zetten.
Hebje commentaar of aanvullingen, schroom dan niet om mij te mailen, of schrijf eenmooi artikel voor het magazine van
de fanclub. Help The Flying Dutch aan meerkopij!

In mijn scriptie 'Star Trek: een ruimtereis door een digitaal tijdperk'
beschreefik een aantal thema's die samenhangen met de digitalisering
van de cultuur. Omdat Star Trek altijd een afspiegeling is geweest
van het tijdperk waarin het werd gemaakt, zijn deze thema's dus
ook altijd zichtbaar geweest in de series. Maar ik ontdekte ook een
aantal thema's die zeker een rol spelen in de maatschappij waarin
wij leven, maar die in StarTrek onderbelicht, of erger nog, genegeerd
werden. De vraag is dan of dat erg is. Nee, natuurlijk niet. Maar als
de thema's die je dan wel aansnijdt niet voldoen, om welke reden
dan ook, dan kan het interessant zijn om eens naar die ondergeschoven kindjes te kijken. Vernieuwing kan heel goed uitpakken, en
de grote aantrekkingskracht van fantasieverhalen is vaak dat er zo
goed parallellen te trekken zijn met de werkelijkheid. Als Star Trek
de kijker thema's voor kan schotelen die ze nog niet eerder belicht
hebben, en als de kijker daarin wel iets van zijn of haar eigen leven
herkent, dan zal dat niet gauw negatief uitpakken. In dit deel zal ik
een aantal van die onderbelichte thema's aankaarten en voorstellen als
onderdeel van de verhaallijnen van de nieuwe serie. Maar eerst zal
ik uitleggen waarom de thema's van Enterprise naar mijn mening
niet voldeden.

Star Trek

een ruimtereis door een
digitaal tijdperk

/
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Nou vond ik de serie in het begin wel sterk hoor, ik ben niet alleen
maar negatief in mijn oordeel. Ik ben van mening dat het fout ging
toen Amerika massaal hysterisch werd na 11 september 2001 . Amerika had een gewond ego dat hersteld moest worden. Nationalistische
en patriottische gevoelens kregen de overhand. Een wantrouwen
dat niet had misstaan in de Koude Oorlog teisterde de bevolking
van Amerika: nu kon je buurman een terrorist zijn, zoals hij vroeger
een communist kon zijn.
Ook in Enterprise. Ineens kwam daar die verhaallijn waarin Florida
was aangevallen door een onbekende vijand, de Xindi. De Enterprise
moest alles op alles zetten om de vijand op te sporen en onschadelijk te maken. De crew was bereid daarvoor te sterven. Het was een
zaak van principes en idealen. De parallellen tussen deze verhaallijn
en de werkelijkheid zijn niet moeilijk te trekken. Voor de kijker waren
ze onontkoombaar. Een laffe aanval vanuit het niets op Amerika
(waarom weer Amerika, waarom niet een ander land of andere planeet?)
door een vijand met vele gezichten. De vijand was onzichtbaar en
kon overal zijn, bovendien zagen ze er allemaal anders uit. De Xindi
waren wel overduidelijk een vijand identiek aan AI Quaida. Maar de
door Amerika verklaarde 'war on terrorism' bleef zo lang de media
domineren dat het te overheersend was. Niet alleen Star Trek was
geïnfecteerd met deze ziekte. Actieseries en films gingen ook veelal
over dit onderwerp. Voor mij persoonlijk, maar ook voor de andere
Trekkies bij mij thuis was er sprake van echte overkill. In het vorige
deel heb ik al opgemerkt dat televisie ook een vorm van escapisme
is, dat daar ruimte voor moet zijn. Kijkers moeten ook kunnen ontsnappen aan de realiteit. Maar door deze overkill aan terrorisme en
'nine eleven' -thematiek bood Enterprise mij geen alternatief voor de
realiteit meer. En dit was niet het enige probleem.
Zoals ik eerder zei wil de kijker parallellen kunnen trekken tussen de
fantasie op het scherm en de realiteit om hem heen. Om zich in te
kunnen leven in de situatie op het scherm moet de kijker er wel iets
in herkennen. Maar de kijker hoeft echt niet onderschat te worden.
Het hoeft er niet te dik bovenop te liggen. De herkenning is meer
gevoelsmatig, vaak weet je als kijker niet eens waar de herkenbaarheid in schuilt. Pasals je erover nadenkt en je gevoelens analyseert zie
je het. Het is meer een onderbuikgevoel. En dat is nu juist de verborgen kracht van goede verhalen.
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Ik werd steeds
haallijnen van
en eerlijk gezegd was
ik ook niet nteuws:...
IIt::1 g naar hoe het af zou
lopen. Ik ergerd
e aan de pro-Amerikaanse
boodschap, aan
onontkoombaarheid van
de rol van Am
op het wereldtoneel. Er
was naar mijn
te weinig variatie in de thematiek, mijn fa tasie werd niet aangesproken en echte
Trek thema's misten. Gene
Roddenberry
met Star Trek bedoeld een
optimistisch toe
een kopie van
voelde ik me tpkélrtnPli::l::l

Tij.densmijn studie film- en televisiewetenschappen leerde ik films en
seriesvanuit verschillende standpunten te analyseren. Als je weet waar
je naar moet kijke", gaat er een wereld voor je open. Ik leerde toen
pas go~e produc ies echt te waarderen. Dan blijkt dat je er meer uit
kan halen dan dat de schrijver er bewust in heeft gestopt. De meeste
men~ Z!J..:rrjli~et van bewust, ze hebben nooit geleerd waar ze
naar mO_$tep
Maar ze worden er wel door beïnvloed, onbewust.
1l)c~Fl~/prjSe
.Y"ê~i:fe realiteit achter de verhaallijnen er te dik bovenop
~e!eg(j. De faotasie van de kijker werd niet aangesproken, er werd
geen ruimie geboden voor persoonlijke interpretatie. Zoals een
iedereen weer over iets anders kan gaan, kan een
np·,,..Mri>\J'pnl
verhaal dat ook. Een goed geschreven verhaal
m""rr1li>r" lagen en op meerdere niveaus. Maar de strijd
tegen
was een slechte vermomming van de strijd tegen AI
Quaida. En het syndroom dat T'Pol opliep tijdens een intieme 'mind
melt' was gewoon AIDS in een ander jasje:

kJ_~t.

Vulcon T'Pol lijdt aan een syndroom dat dodelijk en ongeneeslijk is.
Het syndroom kan alleen maar worden opgelopen tijdens de intieme
gedachtenversmelting.Vuleonskunnen binnendringenin de gedachten
van anderen. Dit is een ingrijpende en intieme gebeurtenis. Duidelijk
is dat dit syndroom een variatie op het menselijkeAIDS-thema is. Een
dodelijke ziekte die alleen opgelopen kan worden door intiem contact. Maar hier houdt de vergelijking niet op. Vuleonsdie lijden aan
het syndroom worden door hun samenleving verstoten. Ze worden
gezien als crimineel en minderwaardig, Ook dit is te vergelijken met
mensendie besmetzijn met het HIV-virusof AIDShebben. Zij worden
in de huidige samenleving ook nog als minderwaardig gezien. en
worden buitengesloten van sommige aspecten van het leven. (Star
Trek:eenruimtereisdoor een digitaal tijdperk: pagina 19)

Maar welke onderwerpen zouden in de
nieuwe serie dan een rol moeten gaan spelen?
Ik stel voor eens te kijken naar onderwerpen die
in Star Trek altijd onderbelicht zijn gebleven,
maar die wel een grote rol spelen in ons dagelijks leven, ongeacht waar je vandaan komt.
Thema's die samenhangen met de veranderingen in de maatschappij die een gevolg zijn van de verregaande
digitalisering. Onder invloed van digitale technologieën verandert
ons wereldbeeld snel, en we zijn nog hard op zoek naar manieren
waarop we alle veranderingen een plaatsje kunnep geven. EeRfantasievolle serie die deze onderwerpen aansnijdt en een optimistisch
beeld schept van een toekomst waarin we hebben leren omgaan
met al deze veranderingen is Star Trek in zijn meest ideale vorm.
Een inspiratie, een toekomstbeeld dat een deel van onze angsten en
onzekerheden kan blootleggen en eventueel wegnemen. Een idee
geven van hoe het ook zou kunnen, als tegenwicht voor alle doempraat die tegenwoordig nog vaak de media beheerst.

Financieel Advies
Hypotheken
Financieringen
Pensioenen
Verzekeringen

Doomweg 8. Apeldoorn. Tel OSS 3SS 1972

www.ernst-advies.nl
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En laat me ook even opmerken dat we als mensheid nu lijken te
staan aan de vooravond van een werkelijke Star Trek toekomst. Ja,
ik weet het, we lijken altijd wel aan de vooravond van iets groots te
staan. Maar wie het afgelopen jaar af en toe ee~s een krant heeft
opengeslagen kan er niet onderuit. Allerlei tech ologieën die we
alleen kennen uit Star Trek lijken steeds meer reali!eit te worden. Er
is op dit moment een project bezig waarin een on-zichtbaarheidsjas
wordt ontwikkeld.

Maar zoveel decennia later is het wel duidelijk dat commercie meer
en meer de dienst gaat uitmaken. Ik persoonlijk zou graag enigszins
gerustgesteld willen worden door Star Trek. Laat eens een toekomst
zien waarin commercie en handel het wereldtieeld.bepaleo, maar
waar dat positief is uitgepakt. Een ander punt dat ik naar voren
bracht in mijn scriptie, is hel feit dat er in Star Trek nauwelijks conflicten zijn binnen één cultuur. Digitale media maken de wereld
steeds kleiner en dat heeft hornoqenlseripq en globalisatie tot
gevolg. Een tegenbeweging daarvan is dat
er ook steeds meer versplintering optreedt
binnen culturen. Mensen willen uniek zijn en
zich afzetten tegen anderen. In een toekomst
waarin de wereld voor de mens zoveel groter
is, waarin de aarde één is, zou deze tegenbeweging duidelijk aanwezig moeten zijn.
Het is de menselijke natuur. Ik zou dus graag
meer conflicten willen zien tussen leden van
hetzelfde ras.
Nog een thema wat ik onderbelicht vind is
de invloed van media op een persoon. In
Star Trentjn de personages-afhankellfk"\Tan
LCARS.Ze moeten zelf actief op zoek naar de
informatie die ze willen, ze worden niet blootgesteld aan andermans hersenspoelingen
zoals wij die kennen via de tv. Wij worden
omgeven door massamedia, waarvan tegenwoordig vaak ook de bronnen openstaan.
Iedereen kan van alles uploaden en delen met
de wereld, en een controlerende instantie is er
nauwelijks. Hoe zit dat in Star Trek? Wat voor
media spelen daar nog een rol, naast LCARS?
Hoe worden mensen daarin gemanipuleerd?

Envan een sonische tandenborstel zal het geen grote stap meer zijn
naar een sonische douche. De eerste toeristen gaan de ruimte in.
Computers met dualcore of quadcore processoren zijn een opmaat
naar LCARS. Kunstmatige lichaamsdelen worden me behulp van
digitale technieken aan de hersenen verbonden. Genetische manipulatie gebeurt al op grote schaal, zij het alleen met voedingsmiddelen en
?,ieren. Maar het zal niet lang duren voordat het gebrui~kt zal worden om afwijkingen en ziektes in menselijke embryo's op
sporen
en te corrigeren. Dit zal misschien allemaal nog wel in mi, leven
gebeuren. Dat vind ik spannend. Ik maak nu deel uit van de beginfase
van de toekomst zoals we die kennen uit Star Trek. Wat wil een fan
nog meer?
Terug nu naar de onderbelichte thema's die we zouden kunnen
behandelen in de nieuwe Star Trek serie.
Zoals ik in het begin van dit artikel zei, zijn er
een aantal van die thema's naar voren gekomen tijdens het onderzoek voor mijn scriptie.
Eenvan die thema's is handel. In onze wereld
is commercie niet meer weg te denken. Sterker nog, het wordt alleen maar erger. Nou is
in Star Trek handel nooit een echt onderwerp
geweest. Dit had meerdere redenen. Een
belangrijke reden was natuurlijk dat Starfleet
niets met handel van doen heeft. Starfleet is
meer een soort van VN-vredesmacht van de
ederatie. Ontdekken, beschermen, bemiddelen en orde handhaven, dat i VVjlarhet bij
~arfleet om draait. Een andere reden is dat
commercialisering nie werd gezien als een
positieve ontwikkeling en dus niet paste in
de wereld van Roddenberry.

Is daar nog sprake van hypes, celebrities en massahysterie? Nou
geldt ook voor dit onderwerp: dit was voor Starfleet niet relevant en
werd door de makers van Star Trek waarschijnlijk niet als iets optimistisch en positiefs gezien en daarom genegeerd. Maar hiervoor
geldt dan ook dat ik het als een wezenlijk deel van onze toekomst
zie, en ik wil wel eens zien hoe dit toch positief uit zou kunnen pakken.
Tenslotte is er nog een interessant thema dat al wel aandacht heeft
gekregen in Star Trek, maar dat met de verregaande realisatie ervan
in de werkelijkheid wel wat hernieuwde aandacht verdient. Ik heb
het hier over genetische manipulatie. Er zijn veel voors en tegens
als het gaat om genetische manipulatie van mensen, en die zou ik
wel eens belicht willen zien. Dat het even kort werd aangestipt met
I~n Bashir was voor mij niet genoeg.
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Kort samengevat zou ik dus commercie,
interne conflicten binnen culturen, massamedia, genetische manipulatie en natuurbehoud wat aandacht willen geven in de
nieuwe serie. Om dit mogelijk te maken
moet er sprake zijn van de aanwezigheid van
burgers en grote aantallen mensen. Zo belanden we vanzelf bij DS9: een ruimtestation.
De nieuwe serie zou zich 0p een ruimtestation af kunnen spelen. Daar is ruimte voor
Sl:arfleetpe~soneel, burgersf handelaren en
media. DS9 is al weer zo lang geleden, en ik
heb eerlijk gezegd wel een beetje heimwee
naar de idiote avonturen v n de Ferengi en
naar de bijzondere vriendschap tussen oude
rot O'Brien en de geneti~c~]gemaniPUleerde
dokter Bashir.

Er is nog een thema dat niet
samen lijkt te hangen met digitale technologieën, maar dat
de gemoederen flink bezighoudt,
en dat is natuurbehoud. Star Trek is jarenlang zo succesvol geweest
omdat het thema's behandelde die ook speelden in de maatschappij. De Koude Oorlog, rassenhaat, drugsproblemen, culturele homogenisering en religie. In de huidige westerse wereld staat1ïet milieu
hoog op de agenda. Maar niet in Star Trek. Maar milieu is meer dan
alleen industrie versus natuurbeschermers.
Natuurrampen lijken steeds vaker plaats te vinden, en de enige oorzaak die wij aan kunnen wijzen is klimaatverandering, waar wij uiteindelijk onszelf ook weer de schuld van geven. Maar al zo lang als de
aarde bestaat zijn er grote klimaatveranderingen geweest, nog voordat
er mensen waren. Niets wijst er dus op dat dit in de toekomst ook nie
plaatszal vinden. Erzijn natuurlijk wel afleveringen geweest waarin een
planeet ten onder dreigde te gaan door een natuurramp. Maar hoe zouden ze er mee omgaan als het een langlopend probleem zou 'jn 'waar
meerdere partijen bij betrokken zouden zijn?
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Natuurlijk ~ik
hier niet voor de nieuwe
serie af te late~peler;f op S9 met dezelfde
personages (hoewel ik daar ook geen
bezwaar tegen zou hebben? Maar een rUimtestation dat toezicht
moet houden op een gebied vol natuurschoon of ~at juist slachtoffe(dreigt te worden van een natuurramp? Een ru~mtestation waar
niet alleen Starfleetpersonee.l aanwezig is maar 90k een heleboel
burgers en reizjgers die al dan niet een slaatje proçeren te slaan uit
het beschermde gebied? Een ruimtestation waar aflerlei inhalige en
losgeslagen indLviduen en witteboordencriminelen (ook de huidige
kredietcrisis laten we niet onbenut) de grootst.!i,vij~~
..!2llikente
zijn? Een ruimtestation waar Starfleet ook het) hoofd moer biede
aan allerlei burgerbewegingen? Waar journalisten op zoek naar een
primeur voor problemen zorgen? Zou dat niet een goed idee lijn?
Volge~de ke,r zal ik eens kijken naar een aantal succesvolle series
die bijzonder 4)jn vanwege hun vormgeving. Wat zou Star Trek
daarvan kun~in leren? Want het huidige tv-publiek is al weer een
tuk erwen er délfl toen Enterprise werd gemaaJ<t, dus er moe
flink uitg~pa t worden. Ook zal ik dan n0~ even kort samenvatten
_wat volgens 11j uiteindelijk de opzet van de nieuwe serie zou moe
t~n worden .
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Door: Mieneke Verhoef

In de Kerstvakantie van 2Ó09 had de Space Expo In Noordwijk het thema Allens. 'V or de TFDeen uitgelezen mogelijkheid om onszelf te late zien, en de bezoekers te vermaken
en Informeren.
Na het met ons vieren opbouwen van de stand en het plaatsen van
ons Star Trek ganzen~ord hebben we rondgekeken op de expo. We
stonden midden·iï de expositieruimte, naast het lanceerplatform
tussen allerlei fo~l~,satellietbeelden, replica's en een lasersquash
apparaat. De ruimte is groot en heel goed gevuld met allerhande
items die een ~eeld geven van ruimte en ruimtevaart. Voor kinderen
is er een puzzeltocht uitgezet in de Expo, voor volwassenen ligt de
nadruk meer op informatie. Maar we hebben ook het lasersquashen
uitgeprobeerd, een zeer verslavend spelletje waarbij je al snel fanatiek rondspringt voor het apparaat om zoveel mogelijk punten te
halen.
I

Ook zijn we gaan ~ijken bij de stand van de Dutch Time Traveller's
Association, de Dr Who fanclub, die vooral aandacht trokken met
een rondrijdende Dalek en postersvan de niet onaantrekkelijke Doctor
gespeeld door David Tennant. ..

Het bezoekersaantal kwam redelijk rustig op gang, zodat we ons niet echt hoefden
te haasten.
Op ons programma stond ook een korte lezing. Het thema was 'Star
Trek voor dummies' met een overzichtje van de geschiedenis van de
serie en de invloed die het heeft gehad op mensen en technologie.
We hebben de lezingen ieder uur herhaald, maar omctjt er steeds
andere mensen zaten, werden ook de lezingen heel andérs.
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In een van deze gevallen kreeg i
een jongetje van e"enjaar of tien.
Wars?' Ja, daar moest iR'toch
was rniin-antwoord dat vooral so
elementen heel bekend zijn,
en dat daar ntst zoveel verschil in zit. Bijna iedereen kent de lightsaber,
,..maar bijna iede~n kent ook mister Spock en het beamen. Later
raakte ik aan de praat met een paar bezoekers, die vroegen of er nog
veel rivaliteit was tussen de fans van beide franchises. Gelûkkig i$ dat
in Nederland niet het geval, maar er zijn nog wel'puristen' die vinden
dat je óf het een óf het ander ieuk'vindt, maar niet allebei. Ikzelf kan
van beide heel erg genieten, net zoals van heei veel andere SF.
Aan de tafel he(be.n we gesproken me een mevrouw die een meisje
kenndat B'Elanna heet. Ze vertrok dan ook met de actionfigure van
dit karakter als kadootje. Ook was er een meisje van wie de tweede
naam Kira is, vernoemd naar j<ira Nery~. Haar vader zei erbij dat hij
expres had gekozen voor eE\..nniet Tre~:gerelatee de eerste naam,
omdat hij wilde voorkomen &t zijn dochter er steeds op werd aangesproken.; Zelf vond ze het wel leuk om zo te heten, al was ze niet
echt fan van de serie.
Met 263 bezdekers hebben we in Noortjwijk kunnen werken aan
naamsbekendhèid van zowel de ve~en!9ing als Star Trek. Bovendien,
en minstens even bel~ngrijk, hebben we een hele !ilezellige dag
ge~dl

Voorgelezen
TItel:
Auteur:
ISBN:

Star Trek - Myrlad Universes:
Inflnlty's Prlsm
Diversen
978-1-4165-7180-3

De titel van het boek is letterlijk vertaald: 'Ontelbare Universums'.
Het centrale thema van de drie verhalen kun je definiëren als "Wat
zou er gebeurd zijn als
", Voor elke gebeurtenis zijn er
verschillende uitkomsten, al naar gelang de actie of de keuze die
iemand maakt.

Titel: Stargate SG-1: Do No Harm
Auteur:
Karen Mlller
ISBN:978-1-905586-09-7

Na tien seizoenen op televisie te zijn geweest is ook voor de stserie Stargate SC-' het doek gevallen. Stargatefans hoeven zich, in
tegenstelling tot Star Trekfans, echter niet te vervelen. Er is een spinoff serie, Stargate Atlantis, er zijn twee speciale Stargate SC-1 films
gemaakt, en tenslotte is er ook nog het geschreven werk.
Met dit boek gaan we terug in de tijd. Het verhaal speelt zich af
aan het einde van seizoen drie. Op het hoofdkwartier van Stargate
Command is er een crisissituatie. Veel missiesgaan niet goed met als
gevolg veel doden en gewonden en een tekort aan capabele vervangers.general Hammond roept daarop de hulp in van het Pentagon. Aan
het team van SC-' wordt toegevoegd een zekere colonel Dave Dixon.
Colonel Jack O'Neili is hier niet al te blij mee aangezien O'Neili en
Dixon een persoon uit het verleden gemeenschappelijk hebben
waar O'Neill niet over wil praten. Dave Dixon wil hierover echter
wel met O'Neili praten wat natuurlijk vragen om problemen is. Het
SC-' team wordt, ondanks bezwaren van Teal'c, naar de planeet
Adjo gestuurd. De planeet Adjo is namelijk in een ver verleden het
strijdtoneel geweesl van de Goa'ulds Ra en Setesh. Op de planeet
ontdekt het leam met medewerking van de plaatselijke bevolking
een mijn vol met waardevolle grondstoffen. Maar alles gaat niet
allemaal goed. Het team en de bevolking worden langzaamaan
steeds zieker. Alle hoop is gevestigd op dokter lariet Fraiser.lij moet
zorgen voor een antivirus tegen het Coa'uld virus dat steeds meer
slachtoffers dreigt te maken. En alsof dat niet genoeg is, dreigt de
situatie tussen O'Neili en Dixon te escaleren.
Ik ken de series Stargate SC-' en Stargate Atlantis redelijk. Dit boek
is mijn eerste kennismaking met de geschreven versie van Stargate
SC-1, en die is niet tegengevallen. Het format van de serie komt
exact overeen met het verhaal zoals dat beschreven wordt. Dat is
vooral goed te zien in de interacties tussen de diverse hoofdrolspelers.
Coede voorbeelden hiervan zijn de relatie die zich ontwikkelt tussen
O'Neili en Dixon en de morele en formele dilemma's die dokter Fraiser
en general Hammond hebben, zowel met elkaar als met zichzelf.
Verder is de originaliteil van het verhaal hoog en zit het logisch in
elkaar. Het enige negatieve aan dit boek is het tempo van het verhaal
dat af en toe wel in een iets hogere versnelling geschreven had
mogen worden. Voor Star Treklezers die eens iets anders willen is
het Stargategenre een goed alternatief.

Het eerste verhaal speelt zich af in de 23ste eeuw. Na honderd jaar
van zelfgekozen isolatie onder leiding van de Terra Primebeweging,
wil een deel van de mensheid aansluiting zoeken bij de Coalitie
der Planeten, die dat een eeuw daarvoor al hadden gedaan onder
invloed van StarfleetcaptainJonathanArcher. Het sterrenschipEnterprise
onder leiding van captain Pike en first officer [arnes T. Kirk is onderweg naar de plaats van bestemming, Babel, met aan boord diverse
diplomaten en het laatste nog levende bemanningslid van het eerste
sterrenschip met de naam Enterprise. Dat veel bemanningsleden
daar niet blij mee zijn blijkt al gauw. Vooral [arnes T. Kirk steekt zijn
antipathie tegenover de persoon in kwestie niet onder stoelen of
banken. Toch is deze persoon degene die kan uitmaken of de missie
succesvol is of niet.
In 'Places of Exile' staat captain Kathryn Janeway op het punt een
alliantie te sluiten met de Borg, als Voyager wordt aangevallen door
Species 8472. Voyager loopt zware averij op en Janeway ziet zich
genoodzaakt haar schip terug te trekken uit het slagveld van de
Borg en Species 8472. Ze krijgen na enige aarzeling hulp van een
rasgenaamd de Vostigye. Dit gaat echter wel tegen een prijs. Wanneer
andere rassen horen van wat Voyager is overkomen zien ze hun
kans schoon om oude rekeningen met de bemanning van Voyager
te vereffenen. Éénvan die rassenzijn de Voth, een ras van dinosauriërs
waar de leiders een doctrine hebben die door de aanwezigheid van
Voyager in gevaar isgebracht. Voordat de Voth de aanvalop de Vostigye
en Voyager wil inzetten wordt het Delta kwadrant aangevallen door
Species 8472. Men is nu gedwongen samen te werken tegen deze
gezamenlijke vijand. Dit leidt tot iets wat de toekomst van het hele
Delta kwadrant volledig zal veranderen.
Het laatste verhaal gaat over een door genetische manipulatie
overheersend ras van mensen dat het hele Alfa kwadrant onderworpen heeft. De oorsprong hiervan ligt vierhonderd jaar eerder.
Kahn Noonien Singh verovert de aarde en onderwerpt vervolgens
de rest van het kwadrant. De macht van de supermensen wordt
echter bedreigd door de ontdekking van een eeuwenoud, verloren
gewaand, ruimteschip met een geheim dat de geloofwaardigheid
en de superioriteit van de supermensen zal aantasten.
Dit eerste van twee boeken met een origineel concept is zeker niet
tegengevallen, ondanks dat het niveau van de verhalen zeer van
elkaar verschilt. In het eerste verhaal, 'A LessPerfect Union', komen
ondanks dat de toekomst anders is, veel gebeurtenissen heel bekend
voor. Dat geldt eveneens voor het laatste verhaal over de supermensen van Kahn. Alleen zijn daarbij bepaalde aspecten omgedraaid.
Het verhaal van Voyager is van de drie verhalen veruit het beste. Het
begin is nog hetzelfde als het origineel, maar daarna gaat het verhaal een totaal andere richting op, met veel onverwachte wendingen.
Als het volgende boek even goed is als dit boek, mag dit concept als
geslaagd beschouwd worden .
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tVan de Voorzitter

Allereerst wil Ik de PR funktionaris bedanken dat hij met
ziJn vdprf (van de PR-functlonarls) de vdv in de laatste
nieuwsbrief van 2009 waargenomen heeft.
Ik schrijf deze vdv met nog ongeveer 12 uur te gaan In
ons JubIleumjaar en ja, dan ontkom Ik natuurlijk niet aan
'even achterom' kijken. Ik ben best trots op eenieder die
er toe heeft bijgedragen dat ons 25 jarig bestaan niet stilletJes voorbij Is gegaan: nieuwjaarreceptie,
extra dikke
nieuwsbrieven, leuke patch, geweldige fanclubdag, gezellige vrijwIllIgersdag en recent nog een leuke afsluiter In de
Space Expo. het kon allemaal niet op! Want Ik ben In deze
opsomming ook nog het een en ander vergeten.
Wat zou het mooi zijn om zo'n 12 uur
voor het einde van 2010 hetzelfde te kunnen schrijven, maar helaas verwachten we
als bestuur een mager jaar met nauwelijks
nieuwe feiten. Natuurlijk blijven we er allemaal voor vechten en deed (op het moment
dat jullie dit lezen), maar nu is het nog doet,
de Melkweg bioscoop in Amsterdam maar
liefst alle Star Trek films in januari. Keken (op
het moment dat jullie dit lezen), maar kijken,
we reikhalzend uit naar het lang verwachtte
Star Trek Online. Als tradingcard verzamelaar
kan (op moment van lezen - hopelijk kon)

ik niet wachten op een nieuwe 'the women
of Star Trek' en onder de voorwaarde dat de
meeste leden in 2009 dat zijn gebleven in
2010, gaan we weer proberen vier nieuwsbrieven te maken tezamen met een nieuwe
vormgever, oftewel 'Pump up the volume';
aan de TFD zal het niet liggen. 0 ja, de ALV
doen we in 2010 niet in maart, maar in mei
met de hoop op een wat grotere opkomst,
meer info vinden jullie op de adresdrager.
Harm Koopman.

20 maart 2010

AGENDA

29 mei 2010

Oost Nederlandse Stripboeken beurs

Algemene Ledenvergadering

locatie: •
Borerenkerk, Zwole
info: www.oostnederlandsestripboekenbeurs.nl

info: http://www.tfd.nl

TFD

18 en 19 september 2010
Elf Fantasy Fair

24 en 25 april 2010
De Elf Fantasy Fair

locatie: ••••••••••
Arcen
info: http://www.elffantasyfair.com/

locatie: ••••••••••
Haarzuilens
info: http://www.elffantasyfair.com/

29 april tot 2 mei 2010
Fedcon
locatie: ••••••••••
Bonn, Duitseland
info: http://www.fedcon.de
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de volgende bladen liln na te bestellen bijonIe verzendservice.Het kan voorkomendal een blad bijde
verzendservicei~uitverkocht,maar nog wel via de
TFDstand te verkrijgenis. Alsu een bepaald nummer zoekt, i~het cus raadzaamom tijdem een activiteit van de vereniging even bij de stand I~ngste
lopen.

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 Ol, 02, 03, 04, 05 en 06
Jaargang 2001 nr.'s Ol, 03, 04, 05 en 06
Jaargang 2002 nr.'s 02, 03, OSen 06
Jaargang 2003 nr.'s01, 02, 03, 04 en 06
Jaargang 2004 nr.'s01, 02, 03, 04, 05 en 06

':J?F.IJ,nl,iJiM,15JIM.
Jaargang 2005 nr.'sOl, 02, 03, 04 en05
Jaargang 2006 nr.'sOl, 02, 03, 04, 05 en 06
Bladen van (3,95 per stuk,
Jaargang 2007 nr.Ol
Bladen van (4,50 per stut«.
Jaargang 2007 nr.'s03, 05, 05, 06
Jaargang 2008 nr.'s02, 03, 04
Jaargang 2009 nr.'s01,02,03,04
Verzendkosten t/m 3 stuks U,25
Verzendkosten 4 t/m 10 stuks (3,00

[ Ook adverteren?

Email naar: ~

]

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

Heb jij ook spul/en of materialen die je wilt ruilen, verkopen of ben je
ergensnaar op zoek? Dan is de Replicator Roomprecies wat je zoekt!
In deze rubriek kun je namelijk gratis' adverteren! Stuur eenemail naar
redactie@tfd.nl o. v.v. Replicator Room of stuur een briefkaart naar The
Flying Dutch 0.11.11. ReplicatorRoom, Postbus 135, 3500 AC Utrecht
The Flying Dutch neemt geen verantwoording voor de inhoud van de
advertenties die geplaatst worden in deze Replicator Room. Advertenties die illegale kopiën aanbieden worden geweigerd.
• Commerciëleadvertenties kosten €0,75 per regel
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American Book Centre, The
Spui 12,
1012 XA Amsterdam

Simtasia
Nieuwe Haven 116,
2801 EC Gouda

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

The Movie Store
HeerlenDautzenbergstraat 53,
6411 LA Heerlen

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

Deze exclusieve dubbel-DVD
€ 14,95, incl. verzendkosten.

want er is maar een beperkte

@[p~@[pQ
~~

Stuur dan even een mailtje naar i
(bij voorkeur), een belletje naar
een briefje naar ons
je krijgt alle benodigde i

