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Deze nieuwsbrief is een
uitgave van dé Nederlandse
Star Trek vereniging

Niets in deze uitgave mag worden over
genomen lO'l.der de schriftelijke toe
stemming van de redacti~n .a'utljUr.Alle
teksten bll~~n eigende", van d~ auteur,
Voor verdere informatie en eenêl~nvraag
voon.ove~me kunt u contee epnef1'ien
met de hoofdredacteur.

De redactie gaat ervan ui dat de inge
zonden kopij afkomstig i{ van de. inzen'
der, tenzij uifdrukkelijk anders vermeld.

De aansprakelijkheid voor het auteufS
recht van ingezonden kopij ligt dus bij
de inzender. De redactie betloudt ziéh
het recht voor om zonder opgaaf van
r~denen ingezonden kgplj in te korten,
niette plaatsen, noch terug te sturen.

TM & <!:> 2006 CBS Studies Inc. All
Rights Reserved. STAR TREK and
related marks are trademarks of
CBS Studios Inc.
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BUITENAARDSE WEZENS
SABOTERENKERNWAPENSV~N I
DEVS ENGROOT BRITTANNIE _j

16 DEVULCANS

Redactioneel
Beste lezer,

Voor jullie ligt alweer de laatste nieuwsbrief van 2010. Tijd dus voor
reflectie over het afgelopen jaar. Enweer ben ik niet ... Oh nee, het
gaat nu even niet over zelfrecflectie en wat er al dan niet terecht
gekomen is van mijn goede voornemens. Het gaat over reflectie op
Star Trek gebied. Enwat hebben we dan gehad het afgelopen jaar?
Star Trek online, de Klingon opera 'U' die zeer volle zalen en de
nodige publiciteit getrokken heeft, natuurlijk onze eigen fanclubdag
waar wij 'stoutmoedig zijn gegaan waar niemand ons voorgegaan
is'. En dan bedoel ik natuurlijk de speurtocht, geen enkele andere
Star Trek vereniging in Nederland had dit al eerder gedaan. Voor
degenen die hem gemist hebben, een papieren versie ervan vind je
verderop in dit nummer. Verder nog een en ander over de Vulcans,
de historie van de Space Shuttle en natuurlijk de eerder genoemde
Klingon opera. Uiteraard hebben we weer een aantal bijdragen van
onze min of meer vaste leveranciers:Harm, Paulen Marc. Deze laatste
heeft zich op wel een heel bijzonder onderwerp gestort: buitenaardse
wezens die mogelijk kernwapens op aarde saboteren ...

Enfin, volop te lezen weer en hopelijk vinden jullie het een leuke
variëteit.

Enne... we zoeken nog steeds hulp voor volgend jaar in de vorm van
schrijvers en een nieuwe vormgever: dus interesse?Neem vooral even
contact op.

Veel leesplezier,
joyce Geurts

'SOMETIMES A MAN'LL TELLHlS BARTENDER THINGS HE'L[ NEVER TELL
HlS DOCTOR.'
Boyce to Plke, on the doctor making the captain a martini - TOS
"îhe Cage'.



NIEUWS
Door: [acquellne Spoelder

Star Trek XII:
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Karl Urban vindt het niet erg dat hij voor veel
van deze aanbiedingen naarAmerika moet. 'Je
stapt op het vliegtuig, doet een lekker tukje en
als je wakker wordt dan ben je al in Amerika,'
zei hij hierover. In hetzelfde interview vertelde
hij ook dat J.J.Abrams nog weinig loslaat over
de nieuwe film. Het enige dat J.J.Abrams wil
vertellen is dat er druk aan het script wordt
gewerkt en dat de film in 2011 opgenomen
gaat worden.

Er is weer nieuws over de nieuwe Star Trek Acteurs en hun activiteiten:
film. Volgens de geruchten komt de film
uit op 29 juni 2012. De film wordt in 2011
opgenomen. De Klingons zouden een grote
rol in deze film spelen. Ook zou er film weer
dezelfde balans hebben als de vorige film, er
zijn donkere kanten, er iswarmte en natuurlijk
ontbreekt de nodige humor niet. Zodra we
meer horen schrijf ik daar natuurlijk over in
deze rubriek. Hou de nieuwsrubriek dus in
de gaten.

Karf Urban heeft al laten weten dat hij veel
zin heeft om de nieuwe StarTrek film te gaan
maken. Karl Urban die uit Nieuw Zeeland
komt vertelde in een interview dat sinds hij in
StarTrekXI de rol van de jonge doctor McCoy
speelde, zijn telefoon regelmatig rinkelt met
nieuwe aanbiedingen om in films of series te
gaan spelen.

HET IS E.E.I\I I..EVE.NS
VORM KAp1n:.IN

MAAR "hE.T
ZOAl.S WU DIE.

kél'l""E.N
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Simon Pegg ('Scotty'- nieuwe film(s)) heeft
een autobiografie geschreven genaamd
'Nerd do Weil'. Oorspronkelijk wilde de acteur
vertellen over zijn avonturen in de filmwereld
maar toen hij aan het schrijven was besloot
hij dat dat te saai zou worden.

Hij besloot toen om te gaan nadenken over
zijn kinderjaren. Er kwamen toen een hoop
leuke en interessante, maar ook grappige
verhalen naar boven. Simon besloot om
deze verhalen op te schrijven. Het boek is
inmiddels verschenen.

Tom Hardy, die Shinzon speelde in Star trek
Nemesis, gaat de in de nieuwe Batman film
spelen. Welke rol Tom precies gaat spelen is
nog niet bekend.

Door: Mark Retera

HOEZO NIET
ZOALS WIJ

DIe. K.ENNEN
?

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

Het gerucht gaat dat het een schurkenrol is.
Hij zou eigenlijk beginnen met de opnames
van de film 'Mad Max Fury Road'. In deze
film speelt hij de rol van Mad Max. Omdat
de opnames voor deze film zijn uitgesteld
tot 2012, heeft Tom tijd om in de Batman
film te gaan spelen.

Kate Mulgrew (laneway - VOV) gaat de rol
van Cleopatra spelen in een vertolking van het
Shakespeare stuk 'Anthony and Cleopatra',
Het stuk wordt gespeeld in het Hartford Stage
theater van 8 oktober tot en met 7 novem
ber 2010.

TFD magazine



Kate vertelde in een interview dat een
grote droom van haar is uitgekomen. De
rol Cleopatra stond al jarenlang op haar
verlanglijstje.

Jeri Ryan (7 of 9 - VOY) speelt de rol spelen
van dr. Kate Murphy in de nieuwe medische
mysterie serie Body of Proof. [eri speelt de
baasvan het hoofd personage Megan Hunt
(Dana Delany). Megan Hunt, ooit een neuro
chirurg is een nieuwe carrière begonnen als
medisch onderzoeker. Ze onderzoekt wat er
werkelijk is gebeurd met de slachtoffers van
eenauto ongeluk. De serie wordt in Amerika
uitgezonden door ABC. De serie zou eigen
lijk vanaf de herfst van 2010 worden uitge
zonden, maar ABC heeft besloten om de
serie pas in het voorjaar van 2011 te gaan
uitzenden. Of en wanneer de serie in Neder
land uitgezonden gaat worden is nog niet
bekend.

Cirroc Lofton Oake5isko) heeft in een interview
verteld dat hij het geweldig vond om in DS9
te spelen. Lofton was net 14 geworden toen
hij in DS9 begon te spelen. Toen de serie
stopte was hij 21. Daarna speelde hij nog in
diverse serieswaaronderThe Hoop Life, Soul
Food en CSI Miami. Cirroc Lofton vindt het
nog steedsgeweldig om StarTrek conventies

te bezoeken. 'De fans weten vaak meer te
vertellen over de diverse afleveringen dan ik
zelf', vertelde hij hierover in een interview.
Ook vertelde Lofton in het interview dat hij
nog steeds contact heeft met Avery Brooks.
'Zijn zoon en ik zijn goede vrienden.' Lofton
heeft onlangs zijn eigen restaurant geopend
genaamd café Cirroc. Jekunt er terecht voor
een ijsje, een lekker broodje, een kopje kof
fie of een goed glas wijn. Het restaurant is
gevestigd in Culver City, vlakbij de Playa Del
Ray. Dus als je in de buurt bent en je hebt
trek ...

Nichelle Nichols (Uhura - TOS) heeft een
Hollywood Legacy Award gekregen. Walter
Koenig (Chekov - TOS)presenteerdehet event
en Alan Ruck (acteur in onder andere 'Ferris
Bueller's Day OW en 'Spin City') reikte de
award aan Nichelle Nicols uit. Ook astronaut
Buzz Aldrin kreeg een Legacy Award. Zijn
award werd uitgereikt door Tim Russ(Tuvok
- VOY).Deaward wordt uitgereikt aanmensen
die een grote en positieve betekenis hebben
gehad voor de film, tv, muziek en literatuur.
The Hollywood Legacy Award is de tegen
hanger van de Planet Xpo's Star Trek Legacy
Award. Dit is een award die wordt uitgereikt
aan mensen die belangrijke dingen hebben
gedaan voor de toekomst van de mensheid.

De ruzie tussen George Takei (5ulu - TOS)
en Wil/iam 5hatner (Kirk - TOS) gaat nog
steeds door. Shatner vertelt nog steedsdat hij
niet was uitgenodigd voor de bruiloft van
George Takei en Brad Altman. George Takei
ontkent dit nog steeds. 'Ik heb de hele cast
van TOS uitgenodigd', zegt Takei.

'Nichelle Nicols en Walter Koenig zijn
gekomen. Leonard Nimoy (Spock - TOS)
had ook toegezegd om naar de bruiloft te
komen maar hij was op het laatste moment
verhinderd.'

'William Shatner heeft helemaal niets laten
horen. Hij doet nooit ietsmet de overgebleven
TOS-acteurs. Als hij wordt uitgenodigd voor
een feest dan komt hij niet. Op de begra
fenissen van Gene Roddenberry (bedenker
Star Trek), DeForest Kelley ('Bones'- TOS)
en JamesDoohan ('Scotty' - TOS) kwam hij
ook niet opdagen. Toen Leonard Nimoy
zijn ster kreeg op de Hollywood Walk of
Fame, kwam hij ook niet opdagen.' William
Shatner geeft de overgebleven TOS-acteurs
door dit gedrag een onaangenaam gevoel.
George denkt dat Shatner vertelde dat hij
niet voor de bruiloft van George Takei en
Brad Altman was uitgenodigd omdat hij
reclame wilde maken voor zijn nieuwe talk
show, William Shatner's Raw Nerve. 'Het
was heel opvallend,' vertelde George Takei
hierover, 'William Shatner vertelde dat hij niet
voor onze bruiloft was uitgenodigd en een
paar dagen later zag ik overal grote bill
boards hangen die de nieuwe talk show van
hem aankondigden.' Op de diverse uitnodi
gingen van Shatner om als gast in zijn show
te komen is George Takei dan ook niet inge
gaan. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Found
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I , De titel 'U' is ontleend aan de Klingontaal en betekent 'universeel'.
Bedenker en regisseur Floris Schönfeld deed twee jaar lang grondig
onderzoek naar de Klingon muziektheorie en ontwikkelde zo in samen
werking met verschillende experts authentieke Klingon instrumenten.
Ook heeft hij het Klingon Terran ResearchEnsemble(KTRE)opgericht,
een muzikaal ensemble dat authentieke Klingon muziek uitvoert.
De muzikanten voeren een muzikale strijd om de hoogste eer:
'Pln'a'[ach, de Meester van de Schreeuw beslist'.

Of zoals Schönfeld omschreef: 'In de harten van de Klingon sluimert
eenmachtigemuzikale kracht. Hetgeluid van tweesynchroonkloppende
Klingon harten heeft eensde goden en het universum vernietigd, maar
ook eennieuwe, eervollewereldgeschapen'.

Het is dit exotische geluid, het oergeluid van een schepping, waar
de opera 'U' op jaagt:

Het verhaal van 'U' is ontleend aan het oorspronkelijke verhaal over
Kahless de Onvergetelijke, die zijn familie-eer wil herstellen omdat
zijn broer hun vader vermoord had.

Schönfeld liet het niet alleen bij onderzoek naar de Klingon muziek
en de verhalen rondom Kahless zoals deze in Star Trek beschreven
werd. Hij zocht onder anderecontact met deAmerikaanselinguïst Marc
Okrand, de bedenker en ontwikkelaar van de Klingontaal. Okrand
raakte zo enthousiast door het idee dat hij zelf uiteindelijk een
libretto schreef voor de opera.

Dr.Marc Okrand werd in de StarTrekwereld beroemd want hij ontwierp
in 1984 in opdracht van Paramount de Klingon taal voor de derde
StarTrekspeelfilm 'The Searchfor Speek' en de daarop volgende films
en de tv-serie The Next Generation.

Om het geheel helemaal bijzonder te maken is de opera ook tijdig
kenbaar gemaakt aan het Klingon volk .

~----------------------------------------------------------~~-- TFD magazine

DE
~LINGON
OPERA
Door: Frank Maurits
Van 9 t/m 12september was er in Den Haag eenunieke
gebeurtenis te beleven voor de Star Trek fans. In het
Zeebelt Theater werd de opera 'U' opgevoerd welke
geïnspireerd is op het beroemde Klingon verhaal over
Kahless,de eerste keizer van het Klingonrijk.

.4



'tn de harten van de Klingon
sluimert een machtige muzikale kracht.

Met de radiotelescoop in Dwingeloo werd door Okrand en Schonfeld
een boodschap gestuurd naar Kronos (Qonos), de thuiswereld van
de Klingons!

Nooit eerder werd een radioboodschap in het Klingon op deze wijze
de ruimte ingestuurd. Omdat het met de 'klassiekelichtsnelheid' enige
tijd duurt voordat een signaal bij het Klingonrijk aankomt werd al op
19 april de boodschap verzonden.

De indrukwekkende vertoning van de Klingon opera 'U' in theater
Zeebelt in Den Haag trok veel belangstelling en media-aandacht.
Op de formele première was de zaal compleet uitverkocht.

Uiteraardwaren diverse leden van The Flying Dutch bij de voorstelling
en men was unaniem over de opera: Fantastisch en zeer indrukwek
kend. Het verhaal van Kahlesswerd getrouw gevolgd maar op een
zeer eigen manier vertolkt. Het geheel klonk zeer professioneel en
dat alleen al is zeker het vermelden waard: de gehele instrumen
tale begeleiding werd immers gedaan met zelf ontworpen en
gebouwde instrumenten. Muziekinstrumenten geheel naar Klingon
traditie en stijl ontworpen.

TFD magazine

Ook het decor, kostuums en de aankleding was geheel naar eigen
inzicht zelf ontworpen en vervaardigd. Maar duidelijk herkenbaar
als Klingon.

Na de voorstelling kreeg de standbemanning van The Flying Dutch
het nog druk. Diverse bezoekers wilden graag onze visie horen of
vroegen in hoeverre het verhaal van Kahless volgens de Star Trek
saga vertolkt was. Ook waren er vragen over de rol van het Klingon
volk in Star Trek in het algemeen. Diverse medewerkers van de
opera waren verder benieuwd naar onze mening over de opera
uitvoering en niet in het minst Floris Schönfeld zelf. We hebben ze
kunnen geruststellen, want de aanwezige Star Trek fans waren zeer
te spreken

Ook vanuit de pers en de media was er volop belangstelling voor de
opera. Eenvooraf gepubliceerd paginagroot artikel in het Algemeen
Dagblad met de schrijver van dit artikel deed het balletje aardig rollen.
Gevolg was dat op de officiële première SBS6' Hart van Nederland
van de partij was om de opera nog even extra in de belangstelling te
zetten en de zaterdagmiddag erna deed het VARARadio2 programma
Spijkersmet Koppen met presentatoren Dolf lansenen FelixMeurders er
nog een schepje bovenop. Met frisse humor werd de opera belicht
en FlorisSchönfeld, Marc Okrand enTFD-erFrankMaurits werden door
Doft lansen met zijn gebruikelijke spervuur van vragen bestookt.

Ook onze PR-man Marc Ghijsels mocht uitvoerig zijn visie geven
over de opera in een interview met de RadioNederland Wereldomroep.
Kortom, heel even stond StarTrek weer volop in de belangstelling in
de landelijke media!

Interessante weblinks:
Kijk hoe Marc Okrand zijn Klingon oproep bij de Radiosterrenwacht
Dwingeloo de ruimte in stuurt op: hnp:/Iwww.youtube.coml
yser/KTResearchEnsemble

Alles over de Klingontaal vind je op: www.klLorg

.5



Ontworpen door: conventiewerkgroep
Zoalsjullieallenweten, was op zondag 5september onze jaarlijksefanclubdag.
Een fanclubdag waarbij we iets bijzonders gepland hadden, iets wat we nog
nooit eerdergedaan hadden, namelijk een away-mission. Deze away-mission
was een speurtocht die gedeeltelijk binnen (in de zaal) plaatsvond en
gedeeltelijk buiten (parkeerplaats en bos). Het was een speurtocht die door
de aanwezige deelnemers met plezier is afgelegd. Iedere deelnemer werd
als agent van section 31 op pad gestuurd.

Jammer alleen was dat het bezoekersaantal niet zo hoog was als we graag
gewild hebben (met dank aan het mooie weer?) en dus hebben velen deze
spannende en interessante missie moeten missen. Maar niet getreurd, want
hier is je kans om er alsnog aan deel te nemen, in een ietwat aangepaste
vorm uiteraard (want we kunnen helaas geen bos en dergelijke implanteren
in deze nieuwsbrief).

Wat moet je doen?Heelsimpel eigenlijk:erachterkomen wat erpreciesgebeurd
is, wanneer dit heeft plaatsgevonden, wie de daderes)was(ren) en waarom zij
tot hun daad gekomen zijn.
Hierbij helpen we je op weg door middel van een aantal deelopdrachten
(objectives), waarbij bij elk daarvan een aantal aanwijzingen te vinden
zijn om tot het beantwoorden van deze vragen te komen en een daarvan
is altijd de titel van het objective. Het aantal te vinden aanwijzingen staat
achter het objective-nummer tussen haakjes.

Hebje de oplossing uitgepuzzeld? Stuur ons deze, plus de door jou gevonden
aanwijzingen, dan toe, bij voorkeurvia email (redactie@td.nl).maar uiteraard
mag de 'gewone' post ook en misschien win je dan ook nog wel een leuk
prijsje (en natuurlijk de eeuwige roem ;)). Inzendingen moeten uiterlijk 15
januari 2011 binnen zijn. De oplossing volgt in blad nummer 2 van 2011.

Oh ja, nog 1dingetje: heb je op de fanclubdag al meegedaan, dan weet je
de antwoorden al en kun je helaas nu niet meer meedoen.

Speur ze!

Objective 1 (4):
Briefing door Commander JackCrusher 11,chief science officer, missie
leider

Agent, welkom bij sectie 31.

Devolgende informatie is strikt aan jou voorbehouden.

Mijn crew en ik zijn de enige overlevenden van de United Federation
of Planets.Wij hebben jouw hulp nodig om de tijdlijn te herstellen. Hier
volgt de briefing voor je missie.

De USSStarchaser heeft in het alfa kwadrant aan het begin van de
25e eeuw een temporal anomaly waargenomen. Tachion scansvan
de temporal anomaly en de aanwezigheid van een deels gemas
keerd warp spoor wijzen uit dat er een niet door Starfleet Command
geautoriseerde tijd reis heeft plaatsgevonden. De warpnacelles van
de USSStarchaserwerden door de aanwezigheid van tholeron deeltjes
beschadigd. Hierdoor kon zij niet de achtervolging inzetten naar
deze illegale tijd reizigers. Wel is het haar gelukt een shuttle, met
enkele section 31 agenten en diverse apparatuur, door de temporal
anomaly te sturen. Dit zijn mijn crew en ik .

.6

Tijdens de passagenaar deze tijd, beschermd door de temporal wake
van de anomaly, hebben wij waargenomen dat de USSStarchaser
verdween. Wij concludeerden hieruit dat er een alternatieve tijdlijn
moest zijn ontstaan. Dit werd bevestigd door onze temporal scanners.
Helaas hebben we verder geen constateringen kunnen doen. We
hebben jouw hulp nodig in ons onderzoek naar de identiteit, verblijf
plaats en motieven van de illegale tijdreizigers.

Misschien ten overvloede om te vermelden. Uit de Temporal Prime
Directive, artikel 1, lid 1 sub A blijkt, dat:

Het is één ieder verboden enige vorm van tijdreizen of een afgeleide
hiervan uit te voeren of te doen laten uit voeren, of een poging al
daartoe te doen, zonder voorafgaande toestemming van het daartoe
bevoegde orgaan van de United Federation of Planets, of diens
rechtsopvolger.

Bij deze heb je toestemming om gedurende 5 uur vrij tijd te reizen.
Succes!

TFD magazine
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Objective 2 (8):

crnpus
Classffted RczslZarchMatlZrial - Propcrry of SlZction 31. StarfllZcztCernmand.

Dosslcrnurnrncrr, 2010.09.08-001
A.T. #170147v 4.1.

jaargang 47, oplaglZ I.701.000 WOlZnsdag 8 slZp.czmblZr2010

Gigantische explosie, NASAweggevaagd, Florida in puin en meer dan 100.000 doden.

Onwerkelijk
Van onze vczrslaggczczfsrczr
Vanulr de VczrcznlgdczSrarczn
Orlendo. FIorida,

Srczphanlcz l3alczyns

De Il18tsle laooerfna van een rulmteyeer
had gistermiddag het spectaculaire einde
moeten worden van NASA's meest
ambilleuze programma, Nog voor de
festiviteiten konden beginnen eindigde het
evenement met een enorme knal, met als
resuUaatdat de omgeving rondom Cape
Canaveralln een straal van 50 kilometer Is
veranderd In een maanlandschap. En er
zijn doden. vele doden. Wat een blij
afscheid had moeten worden, Is nu een
Inktzwarte bladzijde In de geschiedenis
vandemensheiden de ruimtevaart.

Enkele seconden voor de lancering vond
een gigantische explosie plaats, die het
lanceringplatform en de wijde omgeving
compleet heeft weggevaagd. Er Is niets
herkenbaars van da oorspronkelijke
Installaties meer over. Cape Canaveral Is
alleennogmaareen smeulendepuinhOOp.
Het Is onvoorstelbaar wat zich hier
gisteren heert afgespeeld. Overal waar je
kijkt zle Jebijna onherkenbare resten van
gebouwen, Installaties, wegen, bomen en
planten. De schokgolf van de exploSie,die
op vele tientallen kilometers afstand
waameembaar was, heeft een spoor van
vernieling door het landschap van Florida
getrokken, Met als resuUaat heel :täI
!IlIlWlen gewonden._.-_

00 oxp/en/o wurgonomon vin.' oon van
NASA', ObSOIV4UFoposton op 47 kllomot.r
"",nd ton zuldwost.n van hot
I,nc.r'ngspl.ntfonn.

Er waren gisteren meer dan 100.000
toeschouwersaanwezigom deallerlaatste
spaceshuttle·lancerlng biJ te wonen.
Hieronder bevonden zich ook vele
familieleden van de
spaceshutllebemannlng. Het publiek werd
verrast en had geen schijn van kans om
voor het geweld te vluchten, zo snel
gebeurde het. Ze werden in één ktap de
tucht In gOblazen om vervolgens enkele
honderden meters verderop weer op de
grond terecht tekomen. Vrljwelzeker heeft
niemand de enorme klap overleefd.
Daarnaast zijn er veel slachtoffers onder
het NASA personeel dat die dag aan hel
werk was, inClusiefde llArnWl.Dlng van de
Dlscovery,die vlak bovende explosIe in de
spaceShuttlezaten. Daarnaast zijn er ook

ReOfme" w•• r. OU rijn do OOI3tO bomon dlo Jo togonkom' op c. 50 kJlomefor vin w.ar do
up/oslo p,•• tsvond. Allos hlorvoor Is compJ&OIwOfIgovlIagd.

vele burgerslachtorfers gevallen door
rondvliegend glas en puin. De schokgolf
heeft de Slad Orlando vol geraakt en de
omringende staden zwaar getroffen. De
eerste berichten spreken van enkele
honderden doden en vele duizenden
gewonden, die bulten de toeschouwers
om, zijn gevallen.

De Amerikaanse overheid heeft de
noodtoestand afgekondigd voor de gehele
staat Florida en heeft het leger opdracht
gegeven 25.000 troepen naar het
rampgebied testuren, om deeerste hulp te
bieden. De zlekenhulzen In Onando en
omgeving hebben de explosle redelijk
goed doorstaan, maar hel aantal
gewonden Is zo enorm, dat zij deze niet
aankunnen. Het leger zal dan ook als
eerste diverse noodhospitaais Inrichlen.
Verder Is er vanult het hele land hulp
onderweg naar hel rampgebied. De
Inlernationale gemeen.schap heen ook
hulp toegezegd.

Het centrum van de exptosle bevond zich
vermoedelijk in de directe nabijheid van de
spaceshulUe. Daar is een kreter van 35
meter diep aangetroffen. De autoriteiten
staan voor een compleet raadsel en
hebben dan ook geen enkele aanwijzing
over de toedracht van deze remp, noch
kunnen zij bevestigen of het om een
aanslag gaat.

Experts gissen vooralsnog naar de
toedracht van de explosie. Metingen
wijzen uit dat de explosie een schok heen
veroorzaakt met een korte plek van 8,9 op
de schaal van Richter, één van de hoogste
oot gemeten. Experts hebben In een
eerste reactiegezegd dat een explosie van
een dergelijke omvang nooit door de
spaceshuttle zelr had kunnen worden
veroorzaakt. Ontsteking vand

e brandstoftanks zou een veel kleinere
explosie tot gevolg hebben gehad. In
vergelijking met de grootste bekende
convenllonele bom had de explosie een
kracht die velemalen groter was.

Met 9·11nog redelijk vers In het geheugen
wordt er volop gespeculeerd over een
mogelijke terroristische aansleg. De kracht
van de explosie was enorm, Het wordl
onwaarschijnlijk geacht dat een van de
bekende terrcrtsusche groeperingen
hiertoe Instaat zoukunnen zijn.

Een terroristische aanSlagwordt niet

uitgesloten, doch claims hiertoe zijn door
de autoriteiten niet ontvangen. t!.lt
toedreCblblliflvooralsoogoobekend.

De Amerikaanse overheid. NASA en
diverse andere ruimtevaart organisaties
over de gehele wereld hebben een
grootschalig onderzoek opgestart. De
eerste resultaten hiervan zullen op zljn
vroegst pas over enkele weken
beschikbaar komen.

President Obamaheeft Ineen readie laten
weten eerst de hoogste prioriteit te willen
gevon aan IdentifICatievan de slachtoffers
en berging van hun lichamen. Dit ook om
zlektoultbraken Ie voorkomen. Het
Amerikaanse congres komt morgen in
spoedberaad bijeen om een ngodrondsop
Ie richten voor de slachtoffors van deze
ramp en de wederopbouw van het
getrollen gebied.

Het Is niet bekend of er onder de
slachtoffers Nederlanders waren. Het
ministerie van buitenlandse zaken heeft
voor famIlIeteden van mogelijke
slachtoffers een speciale website geopend
voor vragen over de ramp. Familieleden
worden verzocht zich hier te melden. Ook
kunt u terecht opde site van Amerikaanse
consulaat InNederland.

Vooralsnog leelt er In de gehele wereld
een gevoel van onwerkelijkheid, wat Is &(
gistermiddag nu precies gebeurd?
TempusOmnia Revelat.

Leesverder:

Ziekenhuizen stromonvol.
Het rampgebied Inbeeld
Eennieuwe aanslag?
Heteinde vanNASA?

Kuif an hot "mpgoblod. 8'nnon hot g.m,,,*oordo {loc/oolla ,. vrIjwol nlots ovorofnd blljvon
st•• n. 8ult.n hot goblod wordon tot op oen ",tand v,n 100 lel/omator gobouwon ZWI.'
bo,ch.dlgd on vlelOI1e, vol. dodon on gowondon door rondvllogond 91lts on puin. 00 ,t.d
Or/.ndo word vol gO/roffon.
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Objective 3 (8): Het liefste wat wij hebben bezeten
het toekomstbeeld van ons bestaan
vraag ons niet dat te vergeten .
en gewoon weer verder te gaan

BC!manningslljst

janet Earhart
• 08-03-1986 te Miami t 07-09-201 0 te Cape Canaveral

De bqmonnlng voor der.lootsle sPOCCShulllcrvluchl1s:

• "'I«xondro P<lococh.gcmaul\undlga. m/S!SlttlqJdar Onze lieve heer heeft tot zich genomen onze geliefde dochter, schoon
zoon, zus, zwager, nichtjes en neef:

..MIchaai ColIIns. pJkK>,. kqrn(yskeü

.. Loulsc Dcnnlng. plIoor, Wtlflt"undlga Alexandra Earhart-Peacock
• 17-11-1950 te Dallas t 07-09-201 0 te Cape Canaveral

• fronk Eorhorl.mlsslq SptlC/41J~,

• r\onGld McOonold. fysicus.. Ulronoom. voacU(l~rxrcltJlI$'

Frank Earhart
• 01-12-1949 te Montreal t 07-09-2010 te Cape Canaveral

.. Fron Drown. ntJ/uurltaundlga. 4StrOiloom

IAnuling: 07 SUptcr.mba:r201
Neil Earhart

't 07-09-201 0 te Cape CanaveralObjective 4 (5):
Memorial Wall

• 27-09-1988 te Miami

Amelia Earhart
• 14-02-1990 te Miami t 07-09-2010 te Cape Canaveral

Sarah Peacocken Harry Smith
t Richard Peacocken Madeline Peacock- Johnson

Jullie waren altijd samen
Eenvader zoon evaring moest dit worden
Jullie wilden bij de laatste lancering zijn
Alleen was het een ander einde dan was verwacht

jarnes Hibberd
• 12-03-1964 te West Point t 07-09-201 0 te Cape Canaveral

Lieve Pavlov,

Jebent er niet meer.Mijn verdriet isenorm. Niemand had dit einde zien
aankomen. Jewas de beste broer die ik me kon wensen. De vele
herinneringen zullen altijd bij me blijven. Vooral die over de mooie
wandelingen die we over de wereld hebben gemaakt. Op de top
van de Kilimanjaro, de woesternij van Patagonië of de Grand Canyon.
Niets was voor jou te gek. Jebleef altijd dromen over extreme reizen
en nieuwe avonturen. En dat bleef niet alleen bij onze wereld. Je
wilde zelfs astronaut worden, net als de ouders van je grote liefde,
steun en toeverlaat Amelia. Ik keek enorm uit naar jullie romantische
huwelijk volgend jaar in Venetië. Maar het zal er niet meer van
komen. Jewasmet Amelia alstoeschouwer aanwezig op die rampzalige
dag, die aan alles abrupt een einde maakte. Schrale troost was dat
jullie samen waren.

Max Hibberd
• 20-06-1987 te West Point t 07-09-2010 te Cape Canaveral

Ik zal jullie nooit vergeten
Wilma Haring-Hibberd

A9cnr.

J. Mb,.1 red.UJI\wet InfOrTMtic....~m.ld. ma.,)c t.,*hhel MeIme "AS uJft
det hel nov niet yoldoende Is om hc',ch." c.omplOtle 01"1"'011.....«1'1. et liJn nog
vragen genoe9 die bc.nrwoord mOl'~ worden.Hoc1 Wiel W."om1 dJn •• 1'1

unl.1 bc:1.ngtlJ...... Stip doc:wdl: IIIft&porlll.-" "-ccr'CNg AN' ) .scprcmb«l'
2010.W1I,rJe verd.:r op 1Oc~ 9-1" nuf m r •• nwIJdJ9«'" Ol. l.uIJ. "kl IAde
dktlt. ".btJhcldVI" I.eMont'glM:vt*n .

Je g..., op ''''''Iy mlssk ....w•.,bfJ ......J. h.' bos Jnsl..".,.1

Ik zal je nooit vergeten,
Met een verscheurt hart laat ik je gaan, V•• I succesi

Jeliefste broer,
80ri5.

We hadden nog zoveel plannen,
we wilden nog zoveel doen.
Maar zonder jou zal mijn leven
nooit meer zijn als toen.

Alex Cartman
• 21-07-1950 t 07-09-201 0 te Cape Canaveral
We zullen altijd van je houden

Nancyen de kinderen

.8
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Crashsite
Item list
Benodigshedenvoor voltooien missie
• Opzetten bassiskamp
• Kaart NASA locatie
• Coordinaten lanceringssite voor beamen van de bom
• Begin 21ste eeuwse menselijke kleding
• Indentificatie papieren
• Verblijfplaats voor na missie zoeken (rusitge locatie)
• Alternatief voor Romulan Ale zoeken

«< Dit telt als één aanwijzing »>

--",T3IO .. "
W)TltJ'W

Frank

TFD magazine
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Objective 8 (S):

Conclusie / oplossing:

Onderzoeksresultaten

S.cllon )1 - For.nslsch Leborerorturn

.9

Plasultalan:

-DNASc4n -

Aangagovan Idanillall ras bevcsrlqd.

M4HUlool van twcza personen.

SI.rk. 4.nwlJzlngan voor pl,sllscha chirurgi •.

Vardachlan mal hoogsi aangranzand. zakarhald verenderd neer mansalIJk ullarliJk.

Probaar aan da hand ven du. Informalla de deders I.Idanllflc.ran an la
lokolls.ran, Varmijd hlarblJ alla vorm van conrroruertas. dal Is vaal la govoarliJk.
vermeld doldonlilollan biJobJacllvo 9. Kaar larug neer LaMonlogno

Objcctlvc 9 ~ [14] - Complot / concluslcs

Schrijf nu Jacernplot verheel en alndconduslas van daza speuetocht. W. zaakan
hlar 14 bovlndlngan of conclusles waarvoor Ja punlan kunl scoren, Woas zo
vOlladlg mogaliJk en probaar dua la schrlJvan vanuit hal oogpunl van da deders,
Dank aan Wal ar had gaOOu" 015JIJZa nlal zou hebben opgospoord. Wlo 15wol
ovarkoman? Wal wIldan za doon? En wal hal dil lOl gavolg, Tip: ar z.IJnaan handvol
gavolgon. dia wa In lador g"val zoeken, Wlo ziJnd" d.dars en waarom dank Ja dal
la weren.
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Buitenaardse wezens
saboteren kernwapens van
de VS en Groot Brittannië

Door: Marc Ghijsse/s
ZesAmerikaanse oud-officieren en eenonderofficierhebben opeenpersconferentie inWashington
bekend gemaakt dat nucleaire complexen van de Amerikanen en de Britten qeïnilltreerd zijn
door aliënsom kernraketten te saboteren. De voormalige militairen,die in de jaren zestig bij de
Amerikaanse luchtmacht werkten, hebben naar eigen zeggen ooggetuigenverslagen verzameld
van meer dan 720 militairen, schrijft de Daily Telegraph.

Ook was er op 27 september een live uitzending op CNN over deze
UFO's. Men kan deze bekijken op Youtubehttp://www.youtube.com/
watch?v=/U5T93pk900

Daaruit zou onder meer blijken dat enkele kernraketten een storing
vertoonden op het moment dat er een 'diskvormig object' over het
desbetreffende complex vloog. Anderen spreken over sigaarvormige
objecten en zwevende rode bollen.
http://www.youtube.com/watch ?v=8diJLo3mM_M
Meestal maakten de objecten ook geen enkel geluid. De meest
recente waarneming zou dateren van 2003.

Onverklaarbare dingen
Ook de oud-officieren zelf hebben onverklaarbare dingen gezien.
Kapitein Robert Salasdeed tijdens de persconferentie verslag van
een incident op Malmstrom Air Force Basein Montana in 1967. Een
object zweefde boven het complex, waarna tien raketten om onver
klaarbare reden zouden zijn stilgelegd. 'Een week later gebeurde
precieshetzelfde. Blijkbaarhebben dezeobjecten - waar zeook vandaan
mogen komen - een grote interessein onze raketten. Persoonlijk denk
ik dat de objecten niet van Aarde afkomstig zijn en dat ze ons willen
waarschuwen over het gebruik van kernwapens" aldus Robert Salas.
Volgens hem heeft de Amerikaanse luchtmacht hem destijds verboden
om over de incidenten te spreken. 'Het leger liegt over de veiligheid
van onze basesvoor wat betreft deze niet-geïdentificeerde objecten
en wij kunnen dat bewijzen.'

.10

Lichtstralen
Ook de RAF-luchtmachtbasis Bentwaters, nabij Ipswich, zou zijn
getroffen door een aanval van de buitenaardse wezens. Kolonel
CharlesHalt maakt gewag van UFO'sdie het complex met lichtstralen
beschenen. Op de radio hoorde hij even later dat ze zouden zijn
geland in het gebied waar de nucleaire wapens waren opgeslagen.
Ook Halt denkt dat zowel de VS als Groot-Brittannië, de incidenten
onder het tapijt probeert te vegen.

De groep officieren wil binnenkort geheime overheidsdocumenten
openbaar maken, die definitief moeten bewijzen dat de buitenaardse
wezens al sinds 1948 regelmatig met de Britse en Amerikaanse kern
wapens hebben gerommeld.

Men spreekt zelfs over meer recente rapporten die melden dat er
verschillende UFO s waargenomen zouden zijn boven Iran en Irak.

UFO expert Taylor Harmon van de universiteit van Pittsburg heeft er
zo zijn eigen mening over; , Deze buitenaardsen zijn uiterst vreed
zaam en ze vrezen voor de vernietiging van de aarde alswe zo door
gaan. Ik ben er zeker van dat mocht de US of Groot Brittannië ooit
deze kernwapens willen gebruiken dat ze niet zouden werken. Zonder
deze aliëns zou het mensenras zichzelf al hebben uitgeroeid'.

Waar of niet? In ieder geval zijn er heel veel mensen die claimen 'iets'
gezien te hebben en al sindsde eerstemensendoor een telescoop zijn
er 'lumineuze objecten' gesignaleerd. Geleerden als Gian Cassini
in 1691, Sir William HershelI, de ontdekker van de planeet Uranus,
maakte in één van zijn observaties gelag van lichtgevende objecten
die over de oppervlakte van de maan heen zweefden ...

In 1953 verschijnt er in de zeer serieuze en gerespecteerde krant
The New Vork Heraid een artikel dat er een enorme brug te zien is in
de Mare Crisium Crater op de maan .

TFD magazine



En hoewel geleerden vertelden dat dit door vulkanische activiteit
zou komen, gaven de Britse astronoom Dr. Wilkins en Sir Patrick
Moore van het populaire programma 'The Sky al night', toe dat
deze 'brug' plots uit het niets te zien was geweest.

'We vinden ons te midden van krachten veel sterker dan we ooit
gedacht hadden. Waar ze vandaan komen hebben we nog steeds
niet kunnen ontdekken'; aldus Werner von Braun, atoomgeleerde
en astronoom, in 1959. In 1967 zagen twee Canadese astronomen
een enorme zwarte mistwolk, precies op de plek waar twee jaar later
de eerste mens voet op de maan zou zetten. Zo zijn er honderden
amateur-astronomen, die menen deze zogenaamde 'lumineuze
objecten' te hebben waargenomen op en rond de oppervlakte van
de maan. Waarom zijn de maanmissies en landingen afgebroken?
Geldgebrek, gebrek aan vondsten en publieke interesse?Of hebben
buitenaardsen een waarschuwing gegeven van de maan weg te
blijven, zoalskwade tongen beweren? In ieder geval is het wel bekend
dat Neil Armstrong tijdens de maanlanding duidelijk werd gewaar
schuwd dat hij niet een bepaalde kant op moest lopen nadat hij
'iets 'gezien had. Er werd hem tot drie keer toe vanuit de maan
lander gezegd 'we weten ervan, laat zitten en kom terug'. In 1994
verschijnt Armstrong op tv waar hij een vreemde, cryptische speech
geeft voor een aantal Amerikaanse studenten in het witte huis:
http://www.youtube.com/watch?v=PUx1 SURbb3g

Wij hebben alleen een begin gemaakt, we laten jullie veel
ongedane zaken na. Grootse ideeën onontdekt, bepaalde doorbraken
die beschikbaarzijn voor diegene die de waarheid kunnen ontdekken
onder één van de beschermende lagen die deze verbergt."

TFD magazine

Hoog lijd dus voor enkele handige tips om een buitenaards
wezen te spotten, zo oordeelde de Britse Telegraph:

1. Controleerhet luchtruim boven nucleairekampen en militaire centra,
vooral in de VerenigdeStaten, Ruslandof het VerenigdKoninkrijk.

2. Zoek naar roodgloeiende UFO'sdie boven de grond zweven. Vooral
goed opletten in bosrijke gebieden.

3. Zoekook naar sporenop degrond. Somslanden de toestellenen dan
laten ze inkepingen in de bodem achter.

4. Alsje eenvreemdobject in de vorm van een 'zwangere sigaar' of een
schotel ziet vliegen, heb je de jackpot gewonnen. Zeker als dat

object
lichtstralen naar de grond schijnt.

5. Panikeerniet! Dit zijn vriendelijkealiënsdie naar onzeplaneet komen
om kernwapens te deactiveren. Ze zijn alweer verdwenen voor je
hen kunt bedanken.

6. Alsje erecht niet in slaagteenUFOtespotten,hoefje je niet teschamen.
Ze latenzeldensporenachterenanderszijn de 'Men in Blad<'misschien
al langsgeweest.
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cards from the
final frontier

Door: Harm Koopman
Zoals beloofd in de 'uit de doos' in onze vorige nieuwsbrief gooien
we de kalender ruim een maandje vooruit naar 12 augustus 2009
want dan is het opnieuw tijd voor een onvervalste The Original
Series set, met de voor Rittenhouse Archives ietwat aparte naam
'2009: Star Trek: The Original SeriesTrading Cards'.

Voorstanders van The Original Series kunnen als ze ook nog eens
liefhebber zijn van trading cards de laatste jaren hun geluk niet op.
Voor de laatste niet The Original Series of Movies, want dat is toch
ook een beetje Original ©, set moet je terug naar 2007 voor 'The
Quotabie StarTrek: Deep Space Nine Trading Cards'.

Tegenstanders beginnen uiteraard wel van zich te laten horen,
alweer een The Original Series set is op heel veel forums inmiddels
een quote. Maar ja, kijk eens naar de leeftijd van Steve Charend
off (Rittenhouse Archives president) dan is het uiteraard helemaal
niet verbazingwekkend dat The Original Series en de Movies zijn
voorkeur genieten, gelukkig schelen we niet zo heel veel in leeftijd!

Oftewel laat maar komen al die The Original Series Ei Movies sets,
duidelijk bij mij ook met stip op de eerste plaats! Wat dat betreft,
ik zet deze 'uit de doos' in elkaar eind september 2010, is ook
2010 weer een goed jaar met opnieuw een mooie Movies set en
jawel, wat dacht je wat, de aankondiging voor The Original Series
Remastered, met zo'n beetje dezelfde verschijningsdatum als deze
nieuwsbrief. Voordat al dit moois een plaatsje verdient in onze
prachtige nieuwsbrief zitten we natuurlijk echter diep, heel diep in
2011 of misschien wel 2012.

Nu terug naar die set, die voor het eerst in de geschiedenis van Star
Trek trading cards officieel het jaartal in zijn naam heeft staan. Dat is
maar goed ook, want hij is op enkele subsetkaarten na zo verschrik
kelijk retro dat je een productie datum van zeg midden jaren zeven
tig van de vorige eeuw ook zou geloven.

Wat te denken van de uit 110 kaarten bestaande basisset,
genummerd van 221 tot en met 330, met die heerlijke (ouderwetse)
puzzel achterkanten ('Star Trek: The Original Series 40th
Anniversary: Series 2 trading cards' uit 2008 eindigde bij nummer
220). Wat zit er ook lekker veel van mijn idool Dr. McCoy (wijlen
Deforest Kelley) inl

Natuurlijk zijn er ook weer de, ik zou haast zeggen bijna standaard,
zeer retro uitziende promo kaarten aanwezig. P1 voor algemene
distributie, P2 ook al staat het er niet op bij het Non Sport Update
magazine, P3 in de bijbehorende binder (Amerikanen noemen dat
een 'album exclusive') en tenslotte P4 als exclusieve conventiekaart,
dit keer afkomstig van de San Diego Comic Con.

Sommige verzamelaars vinden de korte tekst op de voorzijde van de
kaart maar helemaal niets, het zou afbreuk doen aan de afbeelding,
maar persoonlijk heb ik er niet zo'n moeite mee. Soms is het ook
wel leuk toch? Wat te denken van Nurse Chapel en Dr. McCoy op
de afbeelding met daarbij de tekst 'top medical team' ....

De eerste subset, 18 in motion lenticular kaartjes uit 'The Cage',
konden ze in midden jaren zeventig echter zeker nog niet
produceren. De set, kaartjes waren overigens te vinden in 1 op
de 6 pakjes, bevat echt enkele prachtige kaarten. Helaas is het
effect van deze kaartjes nagenoeg niet in te scannen en dus ook
niet te plaatsen in onze nieuwsbrief. Twee van mijn persoonlijke
voorkeuren zal ik echter proberen gedetailleerd te beschrijven. Als
je kaartje L17 een klein beetje naar beneden kantelt zie je de Talo
sian die door kapitein Pike bijna wordt gewurgd, draai je het kaartje
iets dan is de Talosian opeens de illusie van het monster hetgeen in
kapitein Pike's brein wordt geactiveerd. Even zo kaartje L18 eerst is
het de mooie Vina, kantel het iets naar beneden en het is de mis
vormde oude dame omdat de Talosians niet beschikte over de zeg
maar juiste handleiding ... schitterend!

Als tweede subset, te vinden in 1 op de 8 pakjes, wordt de zwart wit
portret serie wederom uit 'Star Trek: The Original Series40th Anni
versary: Series 2 trading cards' uit 2008 voortgezet. Kaartjes M46
tot en met M63 , huh? Waar komt die M opeens vandaan, want
de laatste in Series 2 is PT45... toch een continuïteitsfoutje? Oepsl

Afijn, de afbeeldingen zijn er niet minder om, vooral Frank Gorshin
als Bele zwart/wit op een zwart/wit kaartje .. ha,ha.

De derde subset is een nieuwe, in 1 op de 12 pakjes vind je een
zogenaamde tribute kaart, een set die er aan zou zijn toegevoegd
op veler verzoek van de fans. De voorzijde bevat een mooie afbeel
ding, de achterzijde heeft veel weg van de achterzijde van de uit
gebreide The Original Series handtekeningkaarten die we allemaal
kennen, alleen de handtekening ontbreekt in dit geval.
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Na 110 basiskaarten en 3 subsets van ieder 18 kaarten is het de
beurt aan een kleine berg jawel handtekeningkaarten, je kon er
maar liefst 48 (l!) 'uit de doos' halen. Zonder meer geweldig voor
de die-hard completist zijn natuurlijk de allereerste handtekenin
gen van de beide dochters Lisabeth en Leslie Shatner (beide uit de
aflevering 'Miri'). Iets waarvoor ik Steve Charendoff persoonlijk heb
bedankt en geloof me dat doe ik maar zelden.

Maar er ismeer, naast natuurlijk William Shatner en Leonard Nimoy
zelf en vele anderen die al eerder hebben gesigneerd, vinden we
nog een hele rij nieuwkomers! David Gerrold, schrijver van 'The
Trouble with Tribbles' , Rex Holman als Morgan Earp in 'Spectre
of the Gun', Skip Homeier als Dr. Sevrin in 'The Way to Eden',
Sandra Smith als janlee Lester in 'Turnabout Intruder' en zo kan ik,
echt waar, nog wel even doorgaan ... dan is er natuurlijk nog het
aparte verhaal van Paul Baxley, ook hij signeerde voor de eerste
keer als ensign freeman uit 'The Trouble with Tribbles' maar ook
nog eens als (en dat moeten we dus maar geloven) the black knight
uit 'Shore Leave'! Persoonlijk was ik naast de beide dames Shatner's
handtekening het meest verguld met die van Roger Perry als
kapitein [ohn Christopher uit 'Tomorrow is Yesterday', ook een
nieuwkomer ... en ja, ik stoom zo al aardig op naar de 1000ste
handtekening @

Wat was er nog aan extra's naast de bovenstaande stortvloed voor
de echte completist, allereerst waren dat 2 oversized in memoriam
kaarten van Majel Barrett bij aankoop van een case (genummerd
tot 500). Dit is inmiddels een beetje traditie geworden binnen
Rittenhouse, de eerste set die wordt uitgegeven na overlijden van
een voor Star Trek A-akteur gaat vergezeld van een in memoriam.
We zagen dat eerder bij Deforest Kelley (eveneens genummerd tot
500) en [ames Doohan (Iet op, slechts genummerd tot 300).

Behalve deze oversized kaarten was er dan bij aankoop van 3 cases
dit keer een kostuum/handtekening kaart van Walter Koenig, ook
dat wordt langzaam aan een uitgebreide collectie in dezelfde
opmaak, George Takei ging hem voor in 'Star Trek: The Original
Series 40th Anniversary: Series 2 trading cards' uit 2008, Leonard
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Nimoy ging hen beide voor in 'Star Trek: The Original Series 40th
Anniversary trading cards' uit 2006 uiteindelijk ging William Shatner
hen allemaal voor in 'Star Trek celebrating 40 years trading cards'
ook uit 2006.

Tot slot was er dan de ook al bekend wordende klap op de vuurpijl
bij aankoop van 6 cases (oftewel 72 dozen) kreeg je een handte
kening van William Shatner en Nichelle Nichols met de beroemde
scene uit 'Plato's Stepchildren'.

Ofschoon het de zoveelste The Original Series set achter elkaar is,
vind Ik deze set zeker de moeite waard, mooie kaarten maar ook
veel handtekeningen van acteurs die in een of enkele afleveringen
een geweldige rol hebben neergezetl Mooi voorbeeld: Roger Perry
e
Na 12 augustus 2009 werd het echter korte tijd een beetje
angstvallig stil tot bijna eind oktober werd er op de website nog
steeds geen nieuwe Star Trek set meer aangekondigd, dat kan toch
niet waar zijn ..... gelukkig bleek het ook niet waar en werd midden
november de aankondiging gedaan voor 3 nieuwe legends of ... sets
en voor een 'The women of Star Trek trading cards' set .... Was die
er nog niet dan? Jawel, maar niet op het zeg maar echte trading
card formaat, alleen in een oversized versie.

Inmiddels is er daarna dan nog een set uitgegeven en een (1)
aangekondigd, daarmee is jullie 'uit de doos' voor 2011 in ieder
geval veiliggesteld © Blijf van de partij!! stort die 25 euro!! en keep
hunting in 2011 ....

Wie is je favoriete dokter? Dr. Julian Bashir?The Voyager HoloDoc?
Dr.Phlox? mail in maximaal 10 regels voor 31 december 2010 naar
harm@tfd.nl waarom jij dat vindt!... en misschien is hij daarna wel
het onderwerp in de eerste
'uit de doos' van 2011 (en als
ik in een gekke bui ben levert
het misschien ook nog wel
een leuke attentie op).
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Door Peter van Mierlo
De Vulcans (ook bekend als 'Vulcanians') zijn een humanoide beschaving die voor een groot
deel verantwoordelijk is voor de stichting van de Federatie. Ze staan bekend om hun logische
geest en stoïcijnse aard. De thuisplaneet van de Vulcans is Vulcan, waarschijnlijk gesitueerd in
het 40 Eridani systeem. De Vulcan Idic (Ko/-Ut-Shan) heeft als betekenis: oneindige mogelijk
heden in oneindige combinaties.

De Tijd van de Opstanding
Surak geloofde dat de oorsprong van alle problemen op Vulcan in
de ongecontroleerde gevoelens van de Vulcans lag. Zijn volgelingen
leefden volgens een ethisch systeem dat Surakopgesteld had, geba
seerd op logische principes. Alle uitdrukking van emoties, negatief
of positief, was ten strengste verboden. Hoewel deze nieuwe filosofie
zich snel verspreidde op Vulcan, was er een minderheid die Suraks
ideeën verwierp. Er begon een destructieve oorlog waarin atoom
bommen gebruikt werden. Surak was een van de slachtoffers van
die oorlog. Uiteindelijk verlieten degenen die Suraksleerverwierpen Vul
can en begonnen op andere plaats kolonies te stichten - de belang
rijkste op de planeet Romulus, waar ze een rijk stichtten dat later het
Romulan Ster Rijkzou worden.

r

Ruimtereizen
De Vulcanswaren een van de eerste van de huidige machten om een
warp motor te ontwikkelen, hoewel een eeuw zou verstrijken tussen de
eerste warpvlucht en het breken van de warp 2 barrière. De Vulcans
deden een aantal verkenningsmissies naar het Sol systeem rond
1957. Het officiële eerste contact tussen Vulcans en mensen was op
5 april 2063, toen een Vulcaans verkenningsschip de warpvlucht
van Zefram Cochranes Phoenix opmerkte. De Vulcans ontmoetten
Cochrane op zijn lanceerbasis de dag na de vlucht.
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In BTAR TREK

EenVulcan groet bestaat uit drie delen. Als eerste wordt de rechter
handpalm getoond, waarbij er een V vorm wordt gemaakt door de
pink en de ringvinger samen te houden en de wijs- en middelvinger
ook, waarbij de duim naar buiten wijst ten tweede zegt men: 'Leef
lang en voorspoedig'. Het derde deel is het antwoord: 'Vrede en een
lang leven'.

Geschiedenis en politiek
Op cultureel gebied behoren de Vulcans tot een van de meest fascine
rende soorten in het Beta Kwadrant. Ooit waren de Vulcans een zeer
gewelddadig en emotioneel volk dat bijna voortdurend oorlog voerde.
Ze geloofden in een grote verscheidenheid aan goden, zoals de god
van de oorlog, de vrede en de dood. Naarmate hun technologie
verbeterde, bereikten de Vulcans een punt waarop, door hun geweld
dadige natuur, ze met uitsterven bedreigd raakten. In een poging om
dit noodlot te voorkomen, ontwikkelde eenVulcan genaamd Surakeen
nieuwe filosofie waardoor de Tijd van de Opstanding begon.
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De Vulcans werden als het ware de 'grote
broer' van de aarde, door aardse ambtena
ren te adviseren op het gebied van de ruimte.
De Vulcan Hoge Raad beschouwde mensen
alsgewelddadig en gelijkend op Vulcans voor
de Tijd van de Opstanding en probeerden
daarom om de vooruitgang van de mens
heid in de ruimte te vertragen tot de juiste
tijd erwas.

In 'Uttle GreenMen' zei Quark dat hij in 1947
de bedoeling had om de technologie van
Warp aan de Ferengi te geven zodat ze die zou
den hebben voor de Vulcans, hoewel vele
andere bronnen suggereren dat de Vulcans al eeuwen daarvoor
Warp hadden. Waarschijnlijk was Quark hiervan niet op de hoogte.
De Vulcans moeten al Warp gehad hebben ten minste honderd jaar
voor de ge eeuw voor Christus toen de abdij van P'Jem gebouwd
werd op een planeet die waarschijnlijk verschillende lichtjaren van
Vulcans verwijderd is.

Tegen de 21een 22e eeuw zouden de Vulcans ook contact gemaakt
hebben met de Cardassians,TrilI, Tholians, Klingons en verschillende
andere rassen.In contrast met hun traditie van vredevolle verkenning
hebben de Vulcans ook een lange geschiedenis van grensconflicten
met de aangrenzende Andorians. De mensen hielpen met vredes
onderhandelingen tussende twee over de KlasseD planetoïde die de
Vulcans kennen alsPaanMokar.

Hergroepering
In de 22e eeuw werd de Vulcan Hoge Raad, die vroeger enkel ver
antwoordelijk was voor ruimteverkenning en de verdediging van
de planeet, ook verantwoordelijk voor burgerlijke zaken. Onder het
leiderschap van de Hoge Raad werd de houding van de Vulcans
tegenover andere planeten agressieveren bemoeizuchtiger. Daarvoor
maaktenzegebruik van het oude kloostervan P'[ernom de Andorians te
bespioneren. Vulcan werd ook minder tolerant voor politieke en filo
sofischemeningsverschillen met de Hoge Raad;een noemenswaardig
voorbeeld daarvan is het afstraffen van de Syrrannites, een groep
die beweerde dat de Vulcaanse gemeenschap niet langer de ware
leervan Surakvolgde. Dezespanningen kwamen tot een hoogtepunt
in een crisisdie de Vulcan Hergroepering genoemd werd. Deze crisis
leidde tot de afschaffing van de Hoge Raad (en zijn leider, V'Las)
en een herstructurering van het Vulcan bestuur onder leiding van
Kuvak en T'Pau (Hoewel het op dat moment niet bekend was, had
V'Las een bondgenootschap gesloten met de Romulans). Één van
de eerste daden van het nieuwe bestuur was het beëindigen van het
beleid om de menselijke uitbreiding in de ruimte tegen te houden.
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Heden
Tot de 23e eeuw is Vulcan, volgens hun herinneringen, nooit over
wonnen. Dat geheugen gaat zo ver terug dat Vulcanszich niet kunnen
inleven in een overwinning. Vandaag de dag is Vulcan één van de
belangrijkste leden van de Federatie en is het zeer diep betrokken in
alle niveaus van die maatschappij.
Hun traditie van verkenning is voortgezet; in de 24e eeuw was
een Vulcan schip het eerste om officieel contact te maken met een
beschaving uit het Gamma Kwadrant, de Wadi. Ze waren aan het
voorfront van de verkenning in het Gamma Kwadrant, waar zede Rak
hari ontmoetten en de resten van de beschaving van de Hur'q von
den. Ondanks de vijandige relatie tussende Federatieen het Romulan
Ster Rijk hebben sommige Vulcans toch geprobeerd om een ietwat
hartelijke relatie met hun neven te smeden, hopend dat het moge
lijk zou worden om de twee culturen opnieuw samen te brengen.
Tot nu toe hebben deze pogingen echter weinig succes gehad. Na
de opstand van de Remans en na de verbeterde relatie tussen de
Romulans en de Federatie na de Dominion Oorlog is het onduidelijk
wat de huidige staat van deze beweging is.
In de 24e eeuw was het Vulcan ministerie van Veiligheid bekend als
de V'Shar.

Fysiologie
Vulcans zijn uiterlijk voor het grootste deel gelijk aan mensen, met
als belangrijkste verschillen hun puntige oren en gebogen wenk
brauwen. Aangezien Romulans afstammelingen zijn van de voor
ouders van de huidige Vulcans, gaat het grootste deel van de
beschrijving ook voor hen op.

Lichaamsbouw
Man Vrouw Gem.

250Gemiddelde leven5verwochtlng

Gemiddelde Lengle

Gemiddeld Gewicht

Gemiddeld IQ

tkroomstemperotuur
Gemiddelde hamlag

Gemiddelde bloeddruk

200 cm
70 kg
124,9

170cm
50 kg (110.2Ibs)

125
62 kg
124,95

32.78C (91 F)
242 slagen per minuut

80/40

'-,~---------------------------------------------------------------

Vulcans zijn veel sterker dan mensen, dit komt door de dichtheid
van hun spieren. Omdat ze geëvolueerd zijn op een planeet die voor
het grootste deel een woestijn is, hebben Vulcans manieren ontwik
keld om daarin te overleven. Ze kunnen bijvoorbeeld verschillende
dagen zonder water.

Zintuigen
Zoals de meeste humanoïden hebben Vulcanséén paar ogen vooraan
hun gezicht. Elkoog wordt beschermd door een binnenste ooglid of
een membraam dat hun ogen beschermt tegen fel zonlicht en stof
of zand. Het zicht isminder fel bij volle zon, terwijl het weer feller is in
het donker. Zoals in de meestewarme en droge klimaten levenVulcans
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vooral 's nachts, en hun gezichtsvermogen is daaraan aangepast. Traumatische herinneringen leiden , in tegenstelling tot bij de
Daardoor zien ze kleuren meer helder dan andere soorten, wat ver- meeste humanoïden, tot zowel een psychologisch als een fysiek
velend is en tot irritatie kan leiden. De meeste Vulcans vinden dat de effect. De Vulcan hersenen kunnen zichzelf herstellen. Vulcans heb-

ben geleerd om de meeste lichaamsfuncties zelf te beheersen,waar
door ze hun lichaam kunnen 'sturen' door een sterke wilskracht. Als
een Vulcan gewond raakt, kan hij in trance gaan en zijn wilskracht
gebruiken om al zijn energie te richten op het herstellen van de ver
wonding. Deze trance kan voor een buitenstaander lijken alsof het
slachtoffer overleden is.

sterrenschepen van de Federatie te fel verlicht zijn; daarom kunnen
ze een contactlens dragen die de kleuren minder helder maakt.
Vulcanshebben, zoalsde meestehumanoïden, twee oren aan de zijkant
van hun hoofd. Het opvallendste verschil met andere soorten is de
punlige vorm van hun oren. De gehoorfrequentie van Vulcans is aan
de lage kant ongeveer gelijk aan die van mensen, maar in de hoogte
ligt die frequentie veel hoger.
Vulcaanse vrouwen bezitten en zeer sterke reukzin. Als ze in contact
komen met bijvoorbeeld mensen kunnen ze een geurverminderaar
gebruiken om minder lastte hebben van zweet- en andereonsmakelijke
geuren.

Huid & Lichaamsbeharing
De meeste Vulcans hebben een blanke huid met een lichte groene
tint en recht, glanzend zwart haar. Vulcans hebben lichaamshaar
net als mensen. Vulcaanse mannen kunnen ook gezichtsbeharing
hebben, maar laten dat slechts zelden groeien. Sommige Vulcans
hebben een donkerdere huid, lichtjes krullend zwart haar en licha
melijke kenmerken die lijken op die van mensen van Afrikaanse oor
sprong. Anderen delen lichamelijke kenmerken die lijken op die van
mensen van Aziatischeoorsprong. AI met al hebben de meesteVulcans
een vage Euraziatischeverschijning.

Interne anatomie
In contrast met hun uiterlijke gelijkenissenverschilt de interne anatomie
van Vulcans erg van die van mensen. Hun hart is bijvoorbeeld gelo
kaliseerd waar de lever van een mens zit en dat hart slaat honderden
keren per minuut. Het bloed van Vulcans is koper-gebaseerd en is
groen wanneer het zuurstof bevat in de slagaders en is koper- of
roestkleurig wanneer het geen zuurstof bevat in de aders. Wonden
nemen ook een groene kleur aan.
Het spijsverteringsstelsel van Vulcans past zich zeer gemakkelijk aan.
Hoewel vreemdsoortig voedsel, vooral van mensen, een Vulcan
waarschijnlijk slecht zal bekomen, zal hun lichaam zich na een tijdje
aan het voedsel aanpassen. Vulcans hebben een beter stofwisseling
dan mensen. Caffeïne heeft weinig effect op hen. Ze zijn in staat om
lange tijd te overleven zonder slaap of voedsel. Onder stresskunnen
Vulcans zelfs verschillende weken zonder slaap. Vulcans zijn fysiek
gemiddeld drie keer sterker dan mensen en aanzienlijk veel alerter.
Een zwakte van de Vulcans is dat ze niet kunnen omgaan met de
effecten van distikstofoxide (lachgas). Na slechts een paar minuten
blootstelling aan het gasverliest een Vulcan het bewustzijn

De hersenen
De hersenen zijn wellicht één van de interessantste aspecten van de
Vulcan fysiologie. Ze zijn verdeeld in meerdere lagen en hebben de
controle over de meeste lichaamsfuncties, waarbij ze als 'regeleen
heid' werken voor de meeste organen. Ondanks dit kan een Vulcan
lichaam, waar de hersenen uit verwijderd zijn, toch nog functioneren
en rondwandelen (in een soort 'zombie' status) met een draagbaar
levenssysteem [getuige de TOS-aflevering 'Spock's Brain', red.) .
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De substantie trellium-D gedraagt zich bij Vulcansalseen neurotoxine
dat het centrale zenuwstelsel beschadigt waarmee ze hun emoties
beheersen. De behandeling moet snel volgen, anders is de schade
onomkeerbaar.

De meest bekende eigenschap van de Vulcan hersenen is de telepa
thischegave, waaronder de Vulcan gedachtenversmelting. VeleVulcans
zijn geboren met het vermogen om de gedachten van anderen te
lezen aan de hand van aanraking. Sterkere geesten kunnen dit ook
zonder aanraking, meestal over korte afstanden. Sommige Vulcans
hebben telepathische krachten die veel verder reiken dan die van
anderen.
Afgezienvan RaoVantika(die het op een technologischewijze verkreeg)
en de Trill (die het verkrijgen als ze het Zhian'tara ritueel uitvoeren),
zijn Vulcans het enige andere ras die het bewustzijn van een indi
vidu in een ander kunnen overzetten.

Ongeveer elke zeven jaar moeten volwassen Vulcan mannen de
pon farr ondergaan, de Vulcan paartijd. Het wordt gekenmerkt door
intense emoties (bekend als plak tow of 'bloedkoorts') die een Vulcan
kunnen doden alsze niet bevredigd worden.
Ook Vulcan vrouwen moeten de pon farr ondergaan.

------------------=-~==~----=---~=-==~==~------------------~- TFD magazine
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Gemeenschap
De overheid op Vulcan is een democratie. Individuele politieke voor
uitgang wordt gebaseerd op de prestaties van een persoon. Vulcans
zijn over het algemeen niet gewelddadig te noemen, maar vanuil
de logica blijkt dat er tijdens strijd soms geweld gebruikt moet wor
den. Vulcans hebben de mogelijkheid om verschillende wapens te
gebruiken. Tevens hebben ze enkele gevechtsporten, waaronder
Tal-Shaya' en 'Suus Mahna'.

De meeste moderne Vulcans zijn vegetarisch.
Vulcans staan alom bekend om hun eerlijkheid. Ze hebben er
extreem veel moeite mee om te moeten liegen. Er wordt dan ook
beweerd dat een Vulcan niet kan liegen. Als er echter voldoende
logische redenen zijn zullen ze toch overstag gaan, maar daarbij zullen
ze hun eigen oneerlijkheid niet bestempelen als liegen

De ontwikkeling van een leven met logica wordt al op jonge leeftijd
gestimuleerd. Vulcan ouders gebruiken verschillende materialen, waar
onder pleenok, om hun kinderen in primaire logica te onderwijzen.
Vulcan kinderen leren zichzelf op jonge leeftijd om afstand te nemen
van hun emoties.Ondanksdevroege training in de logica mogen Vulcan
kinderen wel dansen op school. Deze dansen lijken veel op die van de
Orion slavenmeisjes,maar zijn niet zo goed gecoördineerd.
Vulcan ouders zullen hun kinderen nooit de waarheid onthouden.
De band met een Vulcan ouder en het kind kan niet beschreven
worden als emotioneel. Ze behoren tot de identiteit van de ouder
en zonder het kind is de ouder incompleet.
Vulcans hebben soms al een partner die door hun ouders op hun
zevende jaar wordt uitgekozen. De partners komen telepathisch
samen in wat te beschrijven is als 'minder dan een huwelijk en meer
dan een verloving'. Als ze een volwassen leeftijd bereikt hebben
worden ze biologisch gezien gedwongen om de huwelijksplechtigheid
te voltooien. Als de vrouw om welke reden dan ook afziet van het
huwelijk wordt de ceremonie koon-ut-kal-H-fee ingesteld. De man
moet vechten voor het recht om zijn 'verloofde' tot zijn vrouw te
maken met een uitdager van haar keuze. De koon-ut-kal-it-fee is een
gevecht tot de dood.

Hoewel niet alle Vulcans de ultieme logische staat weten te bereiken
is het doorlopen van het proces genoeg om aan de idealen van de
Vulcan gemeenschap te voldoen. Het ultieme niveau van logica
wordt verkregen door de 'kolinahr', waarin ze van alle emoties
afstand kunnen doen.
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Cultuur en traditie
Vulcans brouwden wijn, vooral Vulcan Port, lijdens de 21e eeuw (Dit
spreekt een eerdere uitspraak van Spock tegen, toen hij opmerkte:
'Mijn vaders ras is gespaard gebleven van de twijfelachtige voordelen
van alcohol,' toen hem een glas Saurian brandewijn aangeboden
werd door Doctor McCoy. T'Pol merkte in ook op dat Vulcans geen
wijn drinken. Dit zou kunnen wijzen op het feit dat Vulcan Port alleen
voor ceremoniële of religieuze doeleinden gebruikte werd).

Hoewel het niet altijd zo geweest is, zijn de meeste Vulcans vegeta
riërs en raken ze geen voedsel aan met hun handen. Van gasten in
een Vulcan huishouden wordt verwacht dat ze voor zonsopgang
opstaan om het ontbijt klaar te maken. Plomeek soep wordt als een
traditioneel Vulcan ontbijt beschouwd.

Als ontspanning spelen Vulcans een spel. Dit moet wel 'Iogisch'zijn.
Zo spelen ze graag schaak en een spel dat kal-toh genoemd wordt.
Bij dit spel is het de bedoeling om door onderdelen van een war
boel te verplaatsen een geometrisch mooi geheel te maken.

Geloof
Hoewel er geen aanwijzingen zijn dat er een Vulcan religie bestaat
('geloof zou als onlogische beschouw worden, behalve door de
halfmens Spock), wordt soms een Vulcan gebed voorgelezen voor
de overledenen, zoals Tuvok deed voor Lon Suder Wanneer haar
gevraagd wordt of Vulcans een spiritueel volk zijn, antwoordt T'Pol
dat het geloof van Vulcans gebaseerd is op logica en het volgen van
duidelijkheid. Anderen refereerden naar de Vulcan 'mystiek', dus
het lijkt erop dat, alleszins naar buitenstaanders toe, Vulcans iets
hebben dat neigt naar een mystiek geloof, maar misschien wordt
het door Vulcans zelf niet beschouwd als een religieus of spiritueel
geloof in de betekenis die de meeste andere soorten aan dat woord
toekennen.

Wel geloven ze in een katra, de ziel en het bewustzijn van een persoon.
Deze kan voor de dood overgeplaatst worden naar een ander per
soon. Eigenlijk is dat wel heel raar want Logica kan voor een Vulcan
gezien worden als een soort van religie maar wat nog belangrijker
in deze is, is het feit dat men wel kloosters, zoals het klooster op
P'[ern, heeft en dit impliceert dat er wel degelijk sprake is van enige
vorm van religie. Overigens werd dit klooster gebruikt als observa
tie post naar de Andorians toe.
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The Space Shuttle 1981 -2010

Door: Pim Blokker
Na de maanlanding in 1969 voltooide de Amerikaanse ruimtevaart
organisatie NASA (National Aeronautics and SpaceAdministration) begin
jaren 80 van de vorige eeuw de ontwikkeling van spaceshuttle. Deze is
ontwikkeld als herbruikbaar ruimtevaartuig. In totaal zijn 7shuttlesgemaakt:
Enterprise, Pathfinder, Columbia, Challenger, Discovery, Atlantis en
de Endeavour. De eerste twee waren prototypes, de overige vijf zijn de
afgelopen 30 jaar gebruikt voor de in totaal 134missies.De eerste was in
1981, de laatste zal plaatsvinden in 2010.

De opzet van het spaceshuttleprogrammawas ambitieus. Eenshuttle
was niet alleen de meest complexe machine ooit door de mens
gebouwd, maar ook erg duur. De shuttles kosten ca. 1,5 miljard
dollar per stuk en een lancering kost ongeveer 500 miljoen dollar.
RogerA. Pielkeberekende in 2008 dat het spaceshuttleprogramma
in zijn totaal tol op dal moment 170 miljard dollar heeft gekost. Een
slordige 1,5 miljard per vlucht.

De naam van de eerste spaceshuttle zou eerst Constitution worden,
maar na een brievencampagne van Star Trek fans werd deze ver
noemd naar de USSEnterprise, bekend uit de serie. De spaceshuttle
werd voor altijd verbonden met de TV serie.

De cast van Star Trek voor de Enterprise. Onder hen ook de bedenker van de serie Gene
Raddenberry en enkele NASA officials.

Despaceshuttlewerd gebruikt voor orbitale missies,zoalshet lanceren
en onderhouden van satellieten, telescopen en het bevoorraden van
het internationale ruimtestation ISS.

Orbiter specifications(for Endeavour,OV-705)
• Length: 122.17fl (37.237m)
• Wingspan: 78.06ft (23.79m)
• Height: 58.58ft (17.86m)
• Empty weight: 172,0001b (78,000kg)
• Grosstiftoff weight: 240,0001b (11O,OOOkg)
• Maximum landing weight: 230,0001b (1OO,OOOkg)
• Main engines: Three RocketdyneBlock II SSMEs,eachwith a sea level thrustof 393,8001bf (1.752MN) at 104% power
• Maximum payload: 55,2501b (25,060kg)
• Payload bay dimensions: 15 by 59 ft (4.6 by 18 m)
• Operational attitude: 100 to 520 nmi(l 90 to 960 km; 120 to 600 mi)
• Speed: 7,743m/s(27,870km/h; 17,320mph)
• Crossrange: 1,085nmi (2,009km; l,249mi)
• Crew: Varies.The earliest shuttle flights had the minimum crew of two; many latermissionsa crew of five.Today,typically seven

people fly (commander, pilot, severalmissionspecialists,and rarelya flight engineer).On two occasions,eight astronautshave flown
(STS-6l-A, STS-71).Elevenpeople could be accommodated in an emergency mission (see STS-3xx).

------~ ,----==
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External tank specifications(for SLW7)
• Length: 46.9m (154ft)
• Diameter: 8Am (28ft)
• Propellant volume: 2,025m3 (534,900US gal)
• Empty weight: 26,535kg (58,500Ib)
• Gross liftoff weight: 756,000kg (1,670,000Ib)

In 2011 komt er na 30 jaar een einde aan het (actieve) spaceshuttle
programma. Wanneerde laatstemissieprecieszalzijn in nog onduidelijk.
Oorspronkelijk stond deze gepland voor november 2010, maar het
kan zijn dat deze wordt verschoven naar uiterlijk 2011. Maar zeker is
dat het einde nabij is en er afscheid gaat worden genomen.
Het programma heeft zo zijn prijs gehad. In de eerste plaats de
astronauten die hun leven hebben gegeven voor de wetenschap bij
de Challenger en Colombia missies.Moge hun zielen in vrede rusten.
Daarnaasl heeft het nodige centen gekost.

De missieszijn zeker niet voor niets geweest. Het heeft de mensheid
een schat aan kennis opgeleverd. Ze hebben een grote bijdrage
geleverd aan nieuwe technologische ontwikkelingen, nieuwe medi
cijnen, het beter begrijpen van de ruimte en zeker niet in de laatste
plaats: hel bevredigen van de nieuwsgierigheid van de mens. Zij het
voor een klein deel, want de ruimte is immens groot, maar genoeg
om met gretigheid verder te zoeken naar de antwoorden op de
vraag wat er zich buiten onze planeet bevindt?

Is dit dan het einde? Nee zeker niet. Als we NASA moeten geloven
komt er binnenkort een basis op de Maan en staan we voor 2050
op mars. Kortom, genoeg opwindende evenementen om naar uit
te kijken.

De toekomst: Project Constellation
Project Constellation is een NASA programma met de volgende
doelen:
• Het Internationaal ruimtestation ISSin afgeslankte vorm

afbouwen
• De Space Shuttle veilig laten vliegen tot 2010
• De Crew Exploration Vehicle (CEV)ofwel de Orion ontwikkelen

en in de vaart nemen vóór 2014
Terugkeren naar de Maan vóór 2020
De aanwezigheid van de mens uitbreiden naar de rest van
het zonnestelsel
Eenondersteunend en betaalbaar bemand en onbemand
programma
Het ontwikkelen van ondersteunende vernieuwende
technologie, kennis en infrastructuur
Het promoten van deelname van commerciële en
internationale partners

De projectdoelen werden gepresenteerd door president George
w. Bush op 14 januari 2004, en vervolgens goedgekeurd door het
Amerikaanse Congres als de NASAAuthorization Act van 2005.

•
•

•

•

•
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Solid Rocket Booster specifications
• Length: 45A6m (149ft)
• Diameter: 3.71 m (12.2ft)
• Empty weight (per booster): 68,000kg (150,000Ib)
• Gross liftoff weight (per booster): 571 ,000kg (1,260,000Ib)
• Thrust (at liftoft, sea level): 12.5MN(2,800,000Ibf)
System Stack specifications
• Height: 56m (180ft)
• Gross liftoff weight: 2,000,000kg (4,400,000Ib)
• Totalliftoff thrust: 30.1 6MN (6, 780,000Ibf)

Ares en Orion
NASA heeft als opvolger voor de spaceshuttle gekozen voor oud
concept een nieuw jasje.NASAgaat toekomstige lanceringen uitvoeren
met de 'klassieke' raket zoals dat ook werd gedaan in het Apollo
programma, waarmee ook de missie naar de maan zijn uitgevoerd.
De naam van de nieuwe raket is Ares, vernoemd naar de Griekse
oorlogsgod.

De Ares I is een tweetrapsraket. De onderste trap is een vastebrand
stofraket gebaseerd op de booster-raketten van de Space Shuttle.
De tweede trap gebruikt vloeibare brandstof, in dit geval vloeibare
waterstof en vloeibare zuurstof. De raketmotor in de tweede trap
is de van Pratt & Whitney, een nieuw ontwerp gebaseerd op de J-2-
motor van Saturnus V-raket. De tweede trap zelf zal door Boeing
worden gebouwd.

De raket zal een totale hoogte van 94 meter hebben en een door
snede5,5 meter, en zal gelanceerd kunnen worden vanaf het Kennedy
Space Center in Florida.

De Ares I raket zal worden gebruikt voor het lanceren van nuttige
lading, zoals om bijvoorbeeld astronauten naar het ISSte brengen.
Hierbij zal het ruimtevaartui Orion dee uit maken van de raket.

Orion of Crew Exploration Vehicle (CEV)
Het ruimtevaartuig Orion is geschikt om vier tot zes astronauten in
een baan om de aarde te kunnen brengen. Dit kan zijn voor een mis
sie naar het ISSof voor in de toekomst een reisnaar de maan, gepland
aan het einde van dit decennium. De maximale nuttige lading van de
Ares I bedraagt ongeveer 24,5 ton voor een lage omloopbaan met
een inclinatie van 28,5°(de baan van de ruimtetelescoop Hubble) en
22,9 ton voor een inclinatie van 51,6°(baan van het ISS).

Ares V
Naast de Ares I raket ontwikkeld NASAook de AresV raket, dit is het
vracht lanceervaartuig. De AresV zal een lading met een gewicht van
130 ton naar een lage baan rond de aarde kunnen brengen en 65 ton
naar de Maan. Dit is het sterkere broertje van de Ares I raket en neemt
dus de taak over van de spaceshuttle als het gaat om lanceren van
nieuwe satellieten en ander zwaar materieel voor bijvoorbeeld een
missie naar de Maan of zelfs verder, naar Mars
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Voorgelezen

Door: Paul Ploeg
Titel Star Trek - Titan:

Over a torrent sea
Christopher L. Bennett
978-1-4165-9497-0

Auteur
ISBN

Titel StarTrek-
A Singular Destiny
Kelth R.A. DeCandldo
978-1-4165-9495-6

In Star Trek - A Singular Destiny hebben Star Trekfans kunnen lezen
hoe de Federatie en hun bondgenoten het Alfa -en Bètakwadrant
weer proberen op te bouwen na de allerlaatste confrontatie met de
Borg. In dit boek wordt een ander begin gemaakt. De Federatiestuurt
de Titan en haar tien zusterschepen er weer op uit om de onbekende
ruimte buiten de Federatie en de andere bekende gebieden te gaan
verkennen, en eventueel vreedzaam contact te leggen met nieuw
ontdekte buitenaardse rassen.Maar dat is gemakkelijker gezegd dan
gedaan, als je de leiding hebt over een schip met een bemanning
waarbij iedereen nog wel zo zijn of haar littekens draagt. Zijn die lit
tekens niet afkomstig van een confrontatie met de Borg, dan zijn ze
wel van andere gebeurtenissen in de levens van de bemanning. De
Titan ontdekt een planeet, die men de naam Droplet geeft, waarvan
het grootste gedeelte uit water bestaat. Men gaat er vanuit dat de
kansop leven op deze planeet nihil is. Niets is echter minder waar. De
pilote van Titan, Aili Lavena,afkomstig van een planeet waar het leven
in waterrijke gebieden normaal is, voelt zich op deze planeet als een
vis in het water. Op haar verzoek wordt ze daarom ook meegevraagd
op expeditie naar de planeet samen met onder andere kapitein Riker.
Wanneer door gebeurtenissen van buitenaf een ramp op de planeet
zichvoltrekt, wordt het expeditieteam door de bewoners van de planeet,
die er dus wel degelijk zijn, verantwoordelijk gesteld voor de ramp.
Aan boord van de Titan hebben een aantal bemanningsleden naastde
moeilijkheden op de planeet ook nog zo hun persoonlijke problemen
waarmee men worstelt. Tuvok kampt met het niet kunnen verwerken
van het verlies van zijn zoon en schoondochter, Deanna Troi is zwan
ger en staat op het punt van bevallen, en dokter Reeheeft problemen
uit het verleden die de zwangerschap van Troi en de toekomstige
baby zouden kunnen bedreigen. Daarbij vertrouwt Troi dokter Ree
niet nawat er tussenhen beiden bij de Caeliar isgebeurd. Commander
Valevoelt tenslotte voor het eerst hoe moeilijk het is om de algehele lei
ding te hebben over een bemanning bij de afwezigheid van Riker.De
situatie op de planeet verergert en Rikerdreigt alles te verliezen waar
hij voor leeft als Lavenaer niet in slaagt de bewoners van Droplet te
overtuigen hen te helpen. Als je dit boek leest krijg je voor een deel het
gevoel dat je een vergelijkend verhaal al een keer eerder gelezen of
gezien hebt. Want was het niet de USSVoyager die tijdens haar verblijf
in het Deltakwadrant ook een waterplaneet op hun route naar huis
tegenkwam (Zie seizoen5 aflevering 'Thirty Days'). Het grote verschil
isdat je als lezer in dit verhaal er een studie zeebiologie en een cursus
diepzeeduiken bijgeleverd krijgt. De gemiddelde Star Treklezer die
Engelsniet alsmoedertaal heeft zal af en toe een woordenboek nodig
hebben om de verschillende terminologieën te begrijpen. Het sterk
ste punt in dit verhaal zijn de ontwikkelingen van de diverse karakters,
niet alleen in de persoonlijke levenssfeermaar ook in de onderlinge
relaties.Vooral de relatie tussen Rikeren Lavena, die elkaar uit een ver
verleden kennen, en het wantrouwen van Troi ten opzichte van dok
ter Reevoeren de boventoon in dit verhaal. Na een tijd van boeken
waarin de Borg in het centrum van de belangstelling staan, isdit boek
een welkome afwisseling.
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Hoe begin je een nieuwe verhaallijn in
het Star Trekuniversum dat het begin van
een nieuwe periode moet inluiden na de

meer dan uitstekende trilogie Star Trek - Destiny? Dat zal Keith R.A.
DeCandido zich misschien hebben afgevraagd toen hij dit boek ging
schrijven. Eenverhaallijn dat begint met het feit dat de Borg definitief
verslagenzijn en nooit meer terugkomen. Wat resteert zijn vele volken
in het Alfa- en Bètakwadrant, waaronder een aantal grootmachten, die
hun wonden likken en aan het puinruimen zijn. De Federatie neemt
het voortouw met de wederopbouw, daarbij onder andere gesteund
door de Klingons. De Romulans zijn een verdeeld volk. Eendeel van
de Romulans staat achter de zichzelf benoemde Praetor Tal'Aura, die
na Shinzon de macht heeft gegrepen. Een ander deel steunt echter
de zichzelf tot keizerin uitgeroepen Donatra, die meer macht lijkt te
hebben en die de positie van Tal'Aura sterk betwist. In deze situatie
wordt een zekere Sonek Pran, professor in de geschiedenis aan de
McKay universiteit op Mars, en voorheen diplomaat en adviseur van
diverse presidenten van de Federatie, tot de vorige president hem op
een zijspoor zette, door de huidige president van de Federatie, Nan
Bacco, gevraagd te bemiddelen tussen de twee ruziënde partijen. Iets
wat al door een aantal andere personen isgeprobeerd, echter zonder
succes. Ook Pran heeft geen succes omdat één van de partijen wei
gert om mee te werken, ook al gaat dat ten koste van de bevolking.
Waar Pran wel succes in heeft is het feit dat hij in een reeks totaal
van elkaar verschillende (nieuws)berichten een patroon ontdekt. Van
sabotage op een planeet waar delfstoffen worden verkregen tot een
aanval van een volk genaamd de Kinshaya op twee planeten van het
verzwakte Klingon Keizerrijk. Het lijkt erop dat er partijen zijn die er
baat bij hebben dat de wederopbouw van het Alfakwadrant gede
stabiliseerd wordt. Pran probeert daar met weinig medewerking van
Starfleet achter te komen. Maar als hij ondanks de niet al te grote
hulp er toch achter komt, ziet hij dat een nieuw probleem zich aan
dient voor diegenen die de aanvallen van de Borg hebben overleefd.
In plaats van de bovenstaande titel had dit boek net zo goed StarTrek
- Destiny: The Day after kunnen heten. De schrijver heeft met dit boek
een verhaal geschreven wat net als de Destiny-trilogie niet in één Star
Trekgenre te plaatsen is. Het boek is voor een deel geschreven in de
stijl van een boek dat een aantal jaren geleden isversçhenen genaamd
Articles of the Federation. Erzijn in dit boek vele parallellen te trekken
met onze eigen geschiedenis, in het bijzonder de situatie in Europa
in de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog. Volken die voorheen
samenwerkten, werken elkaar nu tegen. Eenvolk wat in tweeën wordt
gesplitst, en elk een partij kiest waar men bij wil horen. Een aardige
invoeging in het verhaal zijn de korte fragmenten van tijdens of vlak
na de oorlog met de Borg van overal uit het Alfakwadrant. Wat ook
een pluspunt is, is dat men vanaf nu weer meer van volken zal gaan
horen waar men voorheen niet zoveelvan hoorde in de StarTrekboeken,
hoogstens incidenteel een keer. Het boek is duidelijk een overgangs
boek naar een nieuwe verhaallijn in het Star Trekuniversum van de
24e eeuw. Het verhaal leest lekkerweg en verveeld nooit, kortom een
prima boek dat een nieuw hoofdstuk inluidt in de geschiedenis van de
Federatie en haar bondgenoten.
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Van de Voorzitter
Deze 'van de voorzitter' is uitgetypt binnen een dag na terug
komst van jullie evenementencoördinator (Plm Blokker) en
ondergetekende van wat misschien wel Isuitgegroeid tot de
meest Interessantste beurs van de Benelux, de F.A.C.T.Ste
Gent, België.Probeer maar eens een korte Impressie te geven
van zo'n evenement. Goed Ik zal een poging wagen ©

Lang = de autorit er naar toe.
Kort = de Q(uestion) & A(nswer) van

Robert Picardo, nog net geen 20 minuten.
long = het publiek.

Spectaculair = het verklede publiek, met als
topper een metaalgroene Iron Man.

Massaal = het toegestroomde publiek,
ik heb de nodige ervaring, maar zelfs dit kan
ik me nauwelijks heugen.

Gezellig =. de sfeer, geen onvertogen
woord of het zou het gebrek aan voldoende
toiletten moeten zijn.

Retro = de aankoop van een klok en
kookwekker van StarTrek (zie foto).

Nat = het buiten en dan is drie
kwartier in de rij geen pretje.

Items = te gek voor woorden of het
waser te vinden, getuige een andere aankoop,
telefoonkaarten (zie foto) en eigenlijk is dat
natuurlijk ook al weer lekker retro sinds de
komst van de mobiele telefoon, nog iets ver
geten... ja, hoor... Games,Gamesennog eens
Games en duizend en een andere prachtige
objecten. Volgens mij is dit de eerste 'must'
voor 2011 of toch niet, laat dat maar de con
tributie zijn voor 'The Flying Dutch' voor weer
een jaartje met vier geweldige magazines, een
fanclubdag, een nieuwe website? en wie weet
wat nog meer.....

Harm Koopman.

AGENDA
26 maart 2011
SFTerra con
Locatie: NH Conferentiecentrum de
Koningshof, Veldhoven
info: http://www.sfterra.nlj

16 en 17april 2011
Fantasy Fair haarzullens:
Locatie: •••••• Kasteel de haar, Haarzuilens
info: http//www.fantasyfair.com

28 april - 1 mei 2011
Fedcon
Lokatie: ••••••• Maritim Hotel Düsseldorf
info: http://www.fedcon.de

TFD magazine

01-05-2011
Antwerp convention
Locatie: ······Antwerpen
info: http://antwerpconvention.be/

28&29 mei 2011
Cabbagecon 2011:
The Dutch Discworld Convention.
Locatie: • The NH Atlanta Hotel, Rotterdam
info: www.dutchdwcon.nl
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The Flying Dutch magazines
te kooo
de volgendebladen liln na te bestellenbijonze ver
zendservice.Hetk.lnvoorkomendat een blad bijde
verzendserviceis uitverkocht,maar nog wel via de
TFDstand tc verkrijgenis.Alsu een bepaald num
mer zoekt, is het dus raadzaam om tijdenseen acti
viteit van de verenigingeven bij de stand langs te
lopen.

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

Simtasia
Nieuwe Haven 116,
2801 ECGouda

':l@i§I;q.hii~*,I§"Mi
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.'sOl, 02 en 03
Jaargang 1999 nr.'s01,02,03,04, 05 en 06
Jaargang 2000 nr.'s01, 02, 03, 04, 05 en 06
Jaargang 2001 nr.'sOl, 03, 04, 05 en 06
Jaargang 2002 nr.'s02, 03, 05 en 06
Jaargang 2003 nr.'s01, 02, 03, 04 en 06
Jaargang 2004 nr.'s01, 02, 03, 04, 05 en 06

'JM!J5,lJ.liUi4,j.J5JiM.
Jaargang 200S nr.'s 01,02, 03, 04 en05
Jaargang 2006 nr.'s01, 02, 03, 04, 05 en 06

Bladen van (3,95 per stut«.
Jaargang 2007 nr.01
Btaden van (4,50 per stllh.
Jaargang 2007 nr. s 03, 05, 05, 06
Jaargang 2008 nr.'s 02, 03, 04
Jaargang 2009 nr.'s01,02,03,04

Verzendhosten r/m 3 stuks {2,25
Verzendkosten 4 t/m 10 stuks n,oo

Heb jij ook spullen of materialen die je wilt ruilen, verkopen of ben je
ergensnaar op zoek? Dan is de ReplicatorRoomprecieswat je zoekt!
In dezerubriek kun je namelijk gratis· adverteren! Stuur eenemail naar
redactie@tfd.nlo,v.v. ReplicatorRoomof stuur een briefkaart naar The
FlyingDutch o.v.v. ReplicatorRoom,Postbus 135, 3500 ACUtrecht

The Flying Dutch neemt geen verantwoording voor de inhoud van de
advertenties die geplaatst worden in deze Replicator Room.Adverten
tiesdie illegale kopiën aanbieden worden geweigerd.

• Commerciëleadvertentieskosten €0,75 per regel
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Uw lidmaatschapspas is geld waard~
Devolgendezakengevenkortingop deaangegevenwaren,wanneeru uw
FlyingDutch pasjelaatzien.Zorg erdusvoor dat u die altijd bij u hebt!

American Book Centre, The
Spui 12,
1012 XA Amsterdam

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

Card fit News strips
Agnietenstraat 12,
2801 HX Gouda

Eppo Stripspeciaalzaak
Kleine Berg 33,
561 I IS Eindhoven

The Movie Store
HeerlenDautzenbergstraat 53,
6411 LA Heerlen

------------------------------------------------------------------~~ TFD magazine



i ' Gezocht:

voor
Star Trek Fanclub



Deze exclusieve dubbel-DVD is al voor jou voor
€ 14,95, incl. verzendkosten.Weeser snel bij,
want er ismaareenbeperkteoplagegedrukt en

@[PB@!PQ

Stuur dan even een mailtje naar info@tfd.nl
(bij voorkeur), een belletje naar de infolijn of
een briefje naar ons correspondentie-adresen
je krijgt alle benodigde informatie.
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