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Deze nieuwsbrief is een
uitgave van dé Nederlandse
Star Trek vereniging

Niets in deze uitgave mag worden over
genomen zonder de sduiftelijke toe
stemming van de redactie en auteur. Alle
teksten blijven eigendom van de auteur.
Voor verdere informatie en een'ilanvraag
voor overname kunt u contact opnemen
met de hoofdredocteur.

De redactie gaat ervan uit dat de inge
zonden kopij afkomstig is van de inzen
der, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

De aansprakelijkheid voor het auteurs
recht van ingezonden kopij ligt dus bij
de inzender. De redactie behoudt zich
het recht voor om zonder opgaaf van
redenen ingezonden kOpij in te korten,
nlet te plaalSen, noch terug te sturen.

TM 6t ~ 2006 CBS Studios Ine. All
Rights Reserved. STAR TREK and
related marks are tradernarks of
CBS Sludios Ine.

Redactioneel
Beste lezer,

De eerste paar maanden van 2011 zitten er alweer op wanneer deze
eerste nieuwsbrief van dit jaar bij jullie in de bus valt. Eennieuwsbrief
waar we ons nog zorgen over gemaakt hebben of deze er wel weer in
deze vorm kon komen: we hadden aan het einde van 2010 namelijk
nog steeds geen nieuwe vormgever ... En zonder vormgever ...

Enfin, gelukkig heeft Christiaan zich bereid verklaard om nog een keer
bij te springen: waarvoor heel veel dank, die ik niet alleen namens
mezelf uitspreek, maar naar ik mag aannemen ook namens jullie allen.
Jullie zijn immers vast geen lid gebleven of geworden om het zonder
magazine te willen stellen ...

Maar ... om dit zo te houden, hebben wij nog steeds een nieuwe
vormgever nodig. Dus... als je enige opmaak-kennis hebt, je vereniging
wil helpen en je wil niet dat we met z'n allen Gij inclusief) genoegen
moeten nemen met een stapeltje A4'tjes, weet je wat je te doen staat.

Enne... ook kopij van andere dan onze zo ongeveer 'vast' geworden
leveranciers is en blijft van harte welkom. Deadlines kan ik je niet
geven voor dit jaar, maar wel de verzekering dat alleswat ingezonden
wordt serieus bekeken wordt en waar mogelijk (zoveel mogelijk)
gebruikt wordt. Hoewel meestal niet onmiddellijk, maar over alles
wordt met je gecommuniceerd. En wil je wat insturen, maar heb je
(eerst) nog vragen? Schroom dan niet en stuur even een mailtje aan
de redactie.

Veel leesplezier,
[oyce Geurts
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'HOW ABOUT NEXT TIME WE CHANGE ROLES? THAT W AY, J CAN
RESCUE YOU?'
'How about next time we change roles?That war, I con rescueyou?'



NIEUWS
Door: [acqueline Spoe/der

De nieuwe film:

Zoe Sa/dana (Uhura) heeft tijdens de première
van haar nieuwe film 'Burning Palrns'(een sub
versief verhaal dat vijf verschillende verhalen
die zich in Los Angeles afspelen met elkaar
verweeft en waarin geen taboe onontgonnen
blijft wanneer elk personage afstevent op een
duister en vaak komisch noodlot) verteld dat
zij denkt dat de nieuwe film StarTrek XII een
geweldige film gaat worden. Zoe vertelde
verder dat zij uit allemacht probeert om larnes
Cameron en J.J.Abrams te ontfutselen waar
Star trek XII over zal gaan. Helaas is het haar
nog niet gelukt om ook maar iets te ontdek
ken. Abrams heeft namelijk in een interview
verteld hij het script voor StarTrekXII nog hele
maal niet gelezen heeft. Hij verwacht dat hij
het script binnenkort krijgt. Pasals J.J.Abrams
het script gelezen heeft, beslist hij of hij Star
Trek XII gaat regisseren. De opnames van de
nieuwe film beginnen deze zomer. Wezullen
dus nog even geduld moeten hebben.

Meer nieuws over Star Trek XII, er gaan
geruchten dat de nieuwe Star Trek film ook
in een 30 versie wordt gemaakt. J.J.Abrams,
die hoogstwaarschijnlijk de aankomende
twaalfde Star Trek speelfilm gaat produceren

AANI\JErJ, De: BOO@c.OI"'\PUTa~
G&FT AAN MT EP. EEN
BUITENAARDS WEZEN ONDER.
ONS 15. orr We:ZEN IS 11\,1
S1?\AT DE VORM VAN IEDER
VAN ONS AAN TS NE.N\EN .

(maar (zie hierboven) dit pas definitief beslist
na lezing van het script), heeft bevestigd dat
zijn opdrachtgever Paramount het verzoek
heeft gedaan om de nieuwe film in 30 uit
te brengen. Of Abrams dit ook daadwerkelijk
gaat doen, laat hij nog in het midden. Abrams
isnamelijk niet echt enthousiast over 3D-films:
'Ik heb niks tegen 3D-films hoor, maar ik ren
niet direct naar de bioscoop om een 3D-film
te zien. Maar anderzijds, soms schieten we
scènes en dan denk ik, die hadden we in 30
moeten schieten. Ik weet het nog niet.'

Acteurs:

GeorgeTakel(Sulu - TOS) heeft een rol gekre
gen in de nieuwe TV serie 'Supah Ninjas'.
De comedy die een half uur per aflevering
duurt gaat over 3 kinderen die zijn ingelijfd
in de geheime wereld van de misdaadbestrij
ding. Mike Fukanaga gepeeld door Ryan Pot
ter, een middelbare scholier, ontdekt dat hij
afstamt van een lange lijn van ninjas. George
Takei speelt de recent overleden grootvader
van Mike. Hijverschijntalsinteractief hologram
om het team van de 'Supah Ninjas' te onder
wijzen en trainen. De seriewordt door Nickelo
deon uitgezonden.

Wa/ter Koenig (Chekov - TOS) is geïnter
viewd door William Shatner (Kirk - TOS).
Walter was te gast in talkshow 'Raw Nerve'

Door: Mark Retera
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die door Shatner gepresenteerd wordt. 'Het
was een eerlijk gesprek van man tot man:
vertelde Walter Koenig. Het interview wordt
in Amerika in maart 2011 uitgezonden. Of
en wanneer het interview in Nederland uit
gezonden gaat worden is niet bekend.

Jonathan Frakes (Riker - TNG) speelt een
rol in een aflevering van NCiS Los Angeles.
Jonathan Frakesspeelt de rol van een marine
commandant en regisseerde de aflevering
met de naam 'Disorder'. Hij gaat over een
voormalig Navy Intelligence officer met het
PostTraumatischStresssyndroom,die de enige
overlevende is van een schietpartij waarbij er
2 mensen worden doodgeschoten. Kensi,een
van de NCiS-agenten krijgt een soort band
met hem, maar uiteraard lopen de zaken niet
naar wens. Wanneer de aflevering in Neder
land wordt uitgezonden is nog niet bekend.
'Disorder' is de elfde aflevering van seizoen
2, Veronica is op 17 januari verder gegaan
met de uitzendingen vanaf de eerste afleve
ring van seizoen 2, maar het is altijd maar de
vraag voor hoe lang ...

LeVarBurton (Geordi LaForge- TNG) zal dit
seizoen een gastrol spelen in 'Community',
eenseriedie gaat over eengroep studenten op
een universiteit. Erworden parodieën gemaakt
op film- en seriecliché's. LeVar kondigde dit
zelf aan op zijn Twitter pagina; hij gaat zich
zelf spelen.
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Wil Wheaton (Wesley Crusher - TNG) heeft
een boek geschrevengenaamd 'The DayAfter
and Other Stories'. Het boek bestaat uit een
aantal korte fictie-verhalen. Wil heeft in een
interview verteld dat het boek te schrijven het
engste iswat hij ooit gedaan heeft. Maar hij is
zeer tevreden met het eindresultaat. Het boek
isverschenen in paperback en alsPDFversie.

Nana Visitorheeft in een interview verteld dat
zij dolgraag weer de rol van Kira wil spelen.
Toen zij de rol van Kira Nerys speelde kon zij
zich helemaal uitleven. Hoewel Kira een vrij
heidstrijdster werd genoemd was zij eigenlijk
gewoon een terroriste. Toen Deep Space 9
stopte, voelde Nana zich een beetje verloren.
Uiteindelijk besloot ze niet bij de pakken neer
te gaan zitten. Zij speelde al diverse andere
rollen. Tegenwoordig heeft zij samen met
een voormalige zakenvrouw genaamd Kim
een bedrijf genaamd Un Petit Morceau. Zij
maken desserts. 'Kim was mijn buurvrouw,
ze kwam regelmatig eten en was razend
enthousiast over mijn kookkunst. We zijn nu
ongeveer 2 jaar bezig en het gaat goed met
het bedrijf,' vertelde Nana Visitor.

JohnBillingsley(doctor Phlox - ENT) gaat een
rol spelen in een toneelstuk genaamd 'The
Violet Hour'. [ohn Billingsley speelt hierin de
rol van Gidger. De première is op 11 februari
in het Lillian Theatre in Hollywood en de
laatste voorstelling wordt gespeeld op 13
maart 2011. Het stuk wordt geregisseerd
door Richard Greenberg.

[ohn Billingsley speelde onlangs samen met
Connor Trinneer (Trip Tucker - ENT) een gast
rol in de serie 'The Mentalist' in de aflevering
'Red Moon'. Enhij speelde 's een keer niet de
schurk...

Ook Linda Park (Hoshi Sato - ENT) gaat
een gastrol spelen in de 'The Mentalist'. Zij
speelt in de aflevering 'Bloodhounds' de
rol van doctor Montague. Dit is een vastbe
raden wetenschappelijke consultant die wordt
gestuurd om samenPatriek[aneen het CBIaan
een zaak te werken. [ane en doctor Montague
hebben een totaalverschillendewerkwiJze,maar
zewerken toch samenom de zaakop te lossen.

De carrière van ChrisPinezit sinds zijn rol in
StarTrek XI flink in de lift. De acteur die al een
flink aantal jaren aan de weg timmerde, heeft
het gevoel dat hij sinds hij de rol van de jonge
captain Kirk in Star Trek XI de loterij heeft
gewonnen. Een aantal jaren gelden deed ik
auditie voor The Gilmore Girls, maar ik werd
niet aangenomen. Nu heb een rol gespeeld
in Unstoppable naast Denzei Washington.
Wel moet hij enorm wennen aan het feit dat
hij nu alseen van de meest begeerde mannen
in Hollywood gezien wordt. 'Vroeger zag ik
eruit als een nerd en nu word ik door alle
dames begeerd', zei hij hierover.

Overig nieuws:

Dedierentuin in Santiagoheefteen tijgerwelpje
dat afgelopen oktober geboren is vernoemd
naarde op 18 december 2008 overleden Majel
Barrett-Roddenberry (Nurse Chapel - TOS,
'stem' van de Enterprise-computer, Lwaxana

Mojel, 8 week oude tijger welp, gefotografeerd door Peggy
Pico in het 'Son Diego laos Safari Park.

Troi - TNG/DS9 en natuurlijk de echtgenote
van grondlegger Gene Roddenberry). Haar
zoon Eugene is erg blij dat het tijgerwelpje
naar zijn moeder is vernoemd. 'Mijn moeder
was een groot dierenliefhebster,' vertelde hij
in een nieuwsbrief. Hieronder zie je een foto
van het tijgerwelpje.

Alle liefhebbers opgelet, er is weer een nieuw
item voor de verzameling verschenen. Jekunt
nu een StarTrek toetsenbord en een StarTrek
muis kopen. De toetsenborden en muizen zijn
te koop met verschillende Star Trek afbeel
dingen. Maar haast je, want de uitgaves zijn
gelimiteerd.

iohn Logan die het verhaal voor Star Trek
Nemesis heeft geschreven is gevraagd om
mee te schrijven aan de nieuwe [arnes Bond
film. Hij zal de film samen schrijven met
Michael Wilson, BarbaraBroccoli, Gary Barber
en Roger Birnbaum. De nieuwe larnes Bond
film wordt in november 2012 verwacht.

McCoy buiten dienst op Enterprice
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Door: Peter van Mierlo
Remans zijn de humonoïde bewoners van de planeet Remus. Ze worden
door het Romulan volk gezien als slaven en gedwongen om onder extreem
gevaarlijke omstandigheden te werken in de dilithium mijnen van hun
wereld.

o

I
Dit is al het geval sinds de 22e eeuw.

Het leven van de Remansis lang en pijnlijk. Ze zwoegden eindeloos in
het harde oppervlak van hun thuiswereld. Hun geestwerd lang geleden
al gebroken en het concept van vrijheid is hen vreemd geworden. Het
ontbrak de Remansaan artsen. De medische kennis die toegestaan
was, is zeer basale EHBO en varieert van het verhelpen van kleine
verwondingen opgelopen in de mijnen tot het assisteren bij de
geboorte van kinderen. In aanvulling hierop is het concept van wat
een Reman is enigszins vloeibaar. Het ras is van mening dat iedereen
die is verbannen naar Remus als een medebroeder beschouwd kan
worden en dus een Reman is.

De Remans delen ook een aantal van de Romulan overtuigingen.
Ze geloven in het hiernamaals dat bekend staat als 'de Hallen van
Erebus'. Ze ontwikkelden ook hun eigen geloof in een mythologische
figuur bekend als Tenakruvekvan wie men aanneemt dat hij isopgeste
gen in het Remanhiernamaals.Sommige Remansgeloven dat wanneer
zij sterven, hun ziel wordt gereïncarneerd op Romuluswaar ze kunnen
leven in het paradijs,maar veel anderen houden er eenmeer fatalistische
overtuiging op na en geloven dat hun bestaanhet enige isdat voor hen
beschikbaar is. Reman mythen geloven dat op een dag een Reman
die niet van hun wereld komt, hen bevrijdt van de bondage van
de Romulans en de aanzet geeft tot een nieuw tijdperk voor hun
soort; een waar alle Remans vrij zijn. Zij identificeerden deze per
soon met de naam van Shinzon, die bevrijder kan betekenen onder
hun soort. Volgens hun oude overleveringen, werd gezegd dat hij
die terugkeert een Reman zou zijn, doch niet geboren uit Remus,
en dat hij zou leven in vrijheid. Het was verklaard dat deze persoon
naar Remus terug zou keren om alle Remansdeze gift van vrijheid te
schenken .

r-
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De Remans zijn een nachtras, ze verafschuwen fel licht. Dit komt
omdat Remuseenaangetijden gekoppelde planeet isen de Remansaan
de donkere zijde leven. Ze hebben een grijze huid, grote oren en een
zeergoed nachtzicht. Ze zijn erg lang. Vanafde late 24eeeuw ishet alge
meen bekend bij de Federatiedat Remansgemuteerde nakomelingen
zijn van de Romulans,die weer afstammenvan deVulcans.Ook hebben
de Remanstelepathische krachten. Deze telepathische krachten zijn
gelijkwaardig aan die van de Romulans en zitten in dezelfde DNA
structuur als bij de Vucans. De Remans hebben de telepathische
kracht echter wel ontwikkeld dit in tegenstelling tot de Romulans. Ze
kunnen de perceptie van pijn onderdrukken en de gedachtenwereld
van anderen binnendringen.

Remonsidentificerenzichmet hun tite~ zo betekentShinzon 'de bevrijder' .

Hun gevreesde krijgeraard betekende dat de Romulans Remansvaak
inzetten om te dienen als lijfwacht van senatoren. Hun lengte leidde
ertoe dat ze in die functie werden gebruikt om tegenstanders te
intimideren. Tijdens de Dominion Oorlog werden de Remansechter
door het Romulan Rijkgebruikt als 'kanonnenvoer'. Ze werden vaak
ingezet bij de hevigste gevechten.

De Reman taal wordt beschouwd als zeer complex en bestaat uit pic
togrammen. Echter,tjdens de onderdrukking door de Romulans,werd de
Remontaal verbodenalsscript,al ishet zewel gelukt om dezete behouden.
In de cultuur van deRemonsworden aloude verholendoorgegevenvan de
ene generatie noor de andere door middel van orale middelen. Erwordt
melding gemaakt van de oudemanieren en het concept van de clans.
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De geschiedenis van de Reman soorten kan worden herleid tot de
Vulcans in de tijd van de Sundering, meerdere sterrenschepen ver
lieten de planeet om hun manier van leven elders voort te zetten.
Deze schepen ontdekten de twee werelden Romulus en Remus. Op
het tijdstip van de aankomst, kozen ze in eerste instantie Romulus als
hun eigen wereld en werden huizen gebouwd, planten gezaaid en
de mensen leefdeneen vrij leven.Om te overleven had hun beschaving
veel middelen nodig. Erwerd besloten dat Remusdiende te worden
ontgonnen, daar deze planeet beschikte over een schat aan rijkdom
en middelen die nodig waren om de oprichting van een nieuwe
samenleving mogelijk te maken.

Om een voorbeeld te stellen, besloot Karatek van de Shavokh dat
zijn clanschip een nederzetting zou ontwikkelen op de vijandige
wereld van Remus. De eerste mijnwerkers en ingenieurs die zich op
Remus vestigden geloofden dat als het werk voltooid was, zij voor
hun arbeid beloond zouden worden met een leven naast de anderen
op Romulus. Maar toen het werk voltooid was, werden Karatek en
zijn mensen verraden. Zij vertrokken in ballingschap naar Remuswaar
zevoornamelijk werkten als slaven.

De eerstejaren van het kolonisatie-project van Remuswaren moeilijk,
omdat het vervoer met kleine schepen tussen Remus en Romulus
maar in beperkte mate gebeurde. De reis duurde weken en eiste
vele levensdoor de steedsgrotere behoefte aan erts, die terug vervoerd
moest worden naar Romulus. Het gevolg hiervan was, dat de eerste
bewoners van Remusniet zo vaak terug konden naar Romulus als zij
gehoopt hadden. Men begon dus gezinnen te stichten op Remus
waarna de scheiding eigenlijk begon.

Nadat een Vulcan genaamd RefasT'Olryn erop uit trok over de ijzige
oppervlakte van de planeet in wat leekop eenzelfmoordpoging, kwam
hij een kolonie van extremophiles (= organismen die kunnen leven
en zelfsfloreren in extreme omstandigheden) tegen die daar floreerden.
Zij hebben hem gereanimeerd en begonnen hem te assimileren naar
een comfortabeler en effectiever leven op Remus,zo kon hij voortaan
beter tegen de extreme kou op de planeet. Geneesheer T'Olryn paste
de extremophiles aan zodat ze geschikt werden voor elke Vulcan.
Langzaam begon de gehele Vulcan kolonie op Remus te transmu
teren. Ze kregen een haarloze bleke huid, diepliggende ogen en
sterke telepathische krachten. De eerste echte Reman was Rovalat,
de zoon van RefasT'Olryn. Hij zou de beschermer en de oudste zijn
van de nieuwe soort. Hij heeft een sterke haat ontwikkeld tegen de
Romulans om hetgeen zij zijn voorouders hadden aangedaan.

In het begin bleven deze gemuteerde Vulcansverborgen en voerden
zij geheime aanvallen uil tegen hun onderdrukkers. Ze deden dit door
gangen te laten instorten waardoor de bewakers werden gedood,
maar de werkers in veiligheid bleven.Toen de archieven van de Romu
lansover deze tijd werden opgeschoond vertelden de Remans verha
len over latere gebeurtenissen.

TFD magazine

Twee of drie generaties na de aankomst op Remus ontstond er een
heftige oorlog tussen Remusen Romulus. Van de twee splinterrassen
van de Vulcans wonnen de uiteindelijk Romulans deze oorlog door
dat zij de aanvoerlijnen beheersten en zo de Remansmet de honger
dood confronteerden. De oorlog duurde uiteindelijk iets meer dan
een jaar. Zo begon de relatie van slaaf Remusals tweede klassemens
in een ongemakkelijk partnerschap met hun tirannieke overheersers;
de Romulan. De regering van Romulus begon elke vermelding van
deze gebeurtenissen te onderdrukken zodat ze in latere generaties
werden vergeten, behalve voor een selecte groep.

Het isbekend dat er meerdere keren een Remanvanuit de onderdrukte
klassen opsteeg in een poging om hun Romulan heersers omver te
werpen. AI deze pogingen faalden echter jammerlijk tot eind 2370.
Toen kwamen de Remans onder leiding van een menselijke kloon
genaamd Shinzon.

'-},----------------------------------------------~========~==----
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Shinzon was gecreëerd als een kloon van de Federatie Starfleet
Captain jean-tee Picard van de Aarde, met als bedoeling dat hij
bij de Federatie zou infiltreren en de plaats van Picard zou innemen.
Maar hij was al vroeg in zijn leven veroordeeld om te leven onder de
Remans. Door zijn tactische genialiteit werd het voor Shinzon en
zijn Reman broeders mogelijk om tot een grote hoogte te stijgen in
de Keizerlijke vloot. Veel leden van de Romulaanse regering dachten
dat hij een privé leger had opgericht. Deze angst bleek gegrond te
zijn. Want na het winnen van de steun van enkele belangrijke leden
van de Senaat en de keizerlijke vloot, gooiden de Remans de macht
van hun Romulan bazen omver door middel van een militaire coup.
Hierbij stelden ze hun leider Shinzon aan als de nieuwe Praetor van
de Romulaanse Senaat. Shinzonwerd de nieuwe leidervan het Rijk.
Shinzon beging daarna een oorlogsdaad tegen de Federatie,omdat hij
met zijn oorlogsvogel de Sdmitar de Aarde wilde vemietigen. Door de
vernietiging van de Scimitar tijdens de Slagvan de BassenKloof en nadat
Shinzonsvolgelingen hem de rug toekeerden, wasde superieure rol van
de Remansechter snel uitgespeeld. Het was de bedoeling dat Shinzon
wraak zou nemen op de Romulansvoor het lijden van de Remulansmaar
hij stierfvoordat hij dit doel bereikt had.

In december van 2379 kwamen de Remans onder leiding van een
kolonel genaamd Xiomek. Tijdens de door de Federatiegemedieerde
onderhandelingen over de machtsverdeling tussen de diverse
Romulaanse fracties, voerde Xiomek een aanval uit op Romulus. Hij
deed dit met een aantal ruimteschepen waarvan sommige eeuwen
oud waren. De strijd eindigde toen FederatieStarfleetCaptain William T.
Riker,bevelhebber van de USSTitan, een verdrag sloot waarbij Remus
en alle Remans protectoraten werden gemaakt van het Klingon Rijk.
Krachtens het Verdrag werden schepen uit de Klingon Defense
Force gestationeerd in de gehele Romulan ruimte, en de Remans
kregen het recht om zich op een continent op Romulus - Ehrie'fvil - te
vestigen.

Helaas liep dit plan uit op een mislukking. Tal van vuurgevechten
tussen de Romulan strijdkrachten onderling en tussen de Klingon en
Romulan strijdkrachten bemoeilijkten het Rijkde Remans te bescher
men. Eengroot aantal haatmisdrijven werden gepleegd in Ehrie'fvil,
met inbegrip van de vicieuze moorden van talrijke Remans.
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Federatie president Nanietta Bacco ontwikkelde een alternatieve
overeenkomst waarbij alle Remans vrijwillig werden gerelokaliseerd
naar een onbewoonde planeet, genaamd Klingon Klorgat IV, buiten
de Romulan ruimte. De dissidente Romulan Admiral Lhian Mendak,
bevelhebber van de IRWRhliailuen diverse andere schepen, decloakte
en verpulverde een Klorgat maan in het midden van deze vestiging.
Op het moment van de vernietiging van de maan, was de Reman
nederzetting aan de andere kant van de planeet. De vernietiging
veroorzaakte ernstige schade aan het milieu op de planeet. Het feit
blijft echter dat Klorgat nog steeds veel gastvrijer was dan Remus.

In het jaar 2385, nadat het keizerlijkeRomulanrijk weer samengevoegd
werd in het Romulan Ster Rijk, begon de voormalige keizerin Donatra
onderhandelingen met kolonel Xiomek van de Remans. De Remans
hadden tot op dat moment het Romii gebied nooit verlaten. Na
aankomst op Remus,bood ze de kolonel een volwaardig burgerschap
aan voor hem en de rest van zijn ras, evenals vertegenwoordiging in
de Romulan Senaat in ruil voor hun steun. Hoewel proconsul Sela
tegen dit plan was, kon Praetor Chulan niet op tegen de militaire
macht van Donatra. In de praktijk bleven de meeste Romulans de
Remans behandelen als tweederangs burgers en de Remans zelf
waren terughoudend om zich openlijk te verplaatsen naar Romulan
nederzettingen

Het script voor StarTrek 'Nemisis' vergelijkt de Remansmet de originele
Nosferatu ofwel de enige echte Dracula uit de horrorfilm 'Nosferatu,
eine Symphonie desGrauens'. Ze lijken dan ook sterk op de vampier
graaf Orlok uit de film. Hun stemmen zijn in de postproductie verlaagd
zodat ze een onaardse klank kregen. Executiveproducer RiekBerman
vond het opmerkelijk dat de Remansde drukknoppen konden bedienen
op hun controlepanelen met zulke lange gebogen vingernagels. Hun
oren zijn van een semi transparante latex soort die oplicht als er licht
doorheen schijnt.

Hun uniformen werden later hergebruikt in de serie Enterprise als de
uniformen van de Xindi Reptillians. Deze uniformen werden geverfd
met een specialekleurstofdie ze regenboogkleurig maakt. Dit iseen zeer
delicaat proceswaarbij verschillende lagen verf nodig zijn. Uit het spel
Star trek Starfleet Command 111lijkt men op te kunnen maken dat
de Scimitar werd geconstrueerd op een Deep Space base van de
Romulans.

~------------------------------------------------------------~,- TFD magazine
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voor het Cnnçfpl/llti()n-nrr)l1r,tJnrlnl'1.
de gedoodverfd
SpaceShuttleprogran
onrechte nog als od nt
in TFD-magazine nr. 4 va
PresidentObama heeft e tera nigingen aang kondigd
voor dit ruimtevaartprogramma iehind scbcdiue, and
lacking in innovation' was (te du inig vernieuwend).
Daarmee verwee\ hij in feite het he onstenatton-nroorammo naar derPrullenbak.
Inapril20 10ontvouwde Obat a zijn d oreen speciaaldaarvoor
aangestelde commissie) voor een alter at " gramma in zijn 'Space
PolicySpeech',gehouden in het hol van de y Space Centers Operations
and CheckoutBuilding.
Indeloopvan2010 zijndoorheftigeprotesten end battenderegeringsbudgetplannen
weer wat bijgesteld en is in oktober 20 10 de NASAAuthorization Act' goedgekeurd
door het US-Congressen ondertekend door Obama.

President Obomo tijdens zijn Spoce Polky Speech in opril 20' O. Foto: NASA

De belangrijkste punten van de NASA
Authorization Act 2010
Shuttle-programma nog niet helemaal ten einde
DeShuttlemissiesgaan in 2011 nog evendoor: twee geplandemaar uit
gesteldevluchten van 2010 zullen - alshet allemaalgoed gaat - dit jaar
plaatsvindenen er is één extra vlucht aan toegevoegd. De Endeavour
zou oorspronkelijkde laatsteShuttlevlucht uitvoeren, maar die eer is nu
aanSpaceShuttleAtlantis,die bij dezeextravlucht onderdelenen vracht
naarhet internationaleruimtestation ISSzalbrengen.

De PMM was in feite eenvrachtcontainer die 10 jaar gebruikt isom aan
boord vandeShuttlesmateriaalnaarhet ISSte transporteren.DePMM is
nu aangepasttot permanente module voor het station. Met een lengte
van ongeveer 7 meter en een diameter van 3 meter is Leonardoeven
groot als de ISS-Columbus-modulevan de ESA.Leonardozal gebruikt
gaanworden alsopslagruimteen voorwetenschappelijkedoeleinden.
Voor Trekkies misschien een boeiender onderdeel van de vracht is
R2.Nee, niet R2D2,maar wel een robot. R2,voluit Robonaut 2, isde
nieuwste generatie Robonaut astronautassistenten. Het zal de eerste
(qua vormgeving) humanoïde robot in de ruimte zijn. R2zal in eerste
instantie vooral dienen als studieobject: kunnen van mensachtige
armen en handen voorziene robots nuttig zijn in de ruimte? De hoop
is dat volgende generaties van deze robots te zijner tijd buiten het
station van dienst kunnen zijn bij externe reparaties, toevoegingen
aan het station of wetenschappelijke experimenten. Zolang ze 'm
maar geen HALgaan noemen ...

STS-133 (STSisde officiëlenaamvoor de Shuttles:SpaceTransportation
System)is de laatstevlucht van de Discovery.Oorspronkelijkgepland in
2010, vindt deze nu plaatsop 24 februari 2011 (voor zover bekend bij
het schrijvenvan dit artikel).Op dezevlucht zal de Discoveryeenvracht
afleveren bij het ISSwaarvan de 'Permanent Multi-Purpose Module'
(PMM, bijgenaamdLeonardo)het grootste onderdeel is.
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STS-135
STS-135, de extra aan het Shuttleprogramma toegevoegde vlucht,
zal zoals gezegd door de Atlantis uitgevoerd worden, gepland in juni
2011. Deze vlucht stond al gepland als vlucht STS-335en zou alleen
uitgevoerd worden alsreddingsoperatie in het geval dat de bemanning
van STS-134 in moeilijkheden zou komen. Dergelijke reddingsvluchten
werden vanaf vlucht STS-114overigens vrijwel altijd ingep'land. In feite
werd de basisbemanning van een geplande Shuttlemissieook opgeleid
als reddingsbemanning voor de voorgaande. In de meeste gevallen
zou het dan om vluchten gaan waarbij bemanningen van Shuttles
met problemen (beschadigd hitteschild bijvoorbeeld) van het ISS MIe/lOeI Okuda's ontwerpen vaar de emblemen van STS-125 en STS·400. Foto: NASA.
opgehaald konden worden. Maar er waren ook andere sce{!.ilrio's

NASA-astronaut Michoel Botrou, missiespecialist van vlucht STS-133, schud de hand
van R2 tijdens een persconferentie. Foto: NASA.

STS-134 wordt de laatste vlucht van de
Endeavour.
Ook de Endeavour zal het ISSals doel hebben. Geplande lancering:
1 april 2011. Belangrijkste onderdeel van de vracht (in ieder geval
wetenschappelijk gezien) isde Alpha Magnetic Spectrometer (AMS).
Dit apparaat zal zolang ISS operationeel is, onderzoek doen naar
antimaterie en donkere materie. Hiermee hoopt men meer inzicht
te krijgen in het ontstaan en de structuur van het universum.

Antimaterie
volgensde natuurkunde bestaal er van elk soort deeltje (materie) een
antideeltje (antimaterie), waarvan een aantal fysischeeigenschappen
dezelfde zijn, maar andere eigenschappen (waaronder de elektrische
lading) precies tegengesteld.

In het door de mensbestudeerdedeel van het heelal bevindt zich echter
bijna alleengewonematerie. Dat isopmerkelijkgezien het bovenstaande:
uit het 'niets' zoudenmaterie en antimaterie in gelijke hoeveelhedenont
staan. Waar is dan de antimaterie in het heelal?

Donkere materie
Donkerematerie wordt verondersteld te bestaan om de waargenomen
baanbewegingvan verresterrenen afgeplattespiraalvormigsterrenstelsels
(zoals ons eigen Melkwegstelsel) te verklaren op een wijze die zowel
consistent ismet de zwaartekrachttheorie als met de relativiteitstheorie.
De zichtbare materie in deze sterrenstelselsheeft namelijk niet genoeg
massaom de bewegingssnelheidvan de sterrenstelselsin hun baan om
het gemeenschappelijkzwaartepunt te kunnenverklaren.Om debewegings
snelheidmet de bestaandezwaartekrachttheorieen de relativiteitstheorie
te kunnen verklaren, veronderstellen astronomen dat er extra materie
aanwezig is die tot dusverreniet gedetecteerd kan warden.

denkbaar. STS-400wasbijvoorbeeld eenvoorbereide reddingsoperatie
in geval vlucht STS-125in moeilijkheden zou komen. Vlucht STS-125
was de laatste reparatievlucht naar de Hubble-telescoop. Omdat de
Hubble in een lagere baan vliegt dan het ISS,kon STS-125in geval van
nood niet uitwijken naar het ISSen was een Shutt.le-to-Shuttle redding
de enige optie. En - trivia voor Trekkies - zowel voor STS-125als voor
de gelukkig niet uitgevoerde reddingsvlucht STS-400 had Michael
Okuda het embleem ontworpen.
STS-135 zal nu als laatste bevoorradingsvlucht per Shuttle dienen
voor het ISS.

Astronauten van vlucht STS-125 repareren Hubble. Foto: NASA.
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Langer gebruik van ISS
Het ISSkrijgt een langere levensduur (tot tenminste 2020) en van het
Constellation-programma wordt daartoe alleen de Orion-personencap
suleen mogelijk ook de draagraketvoor Orlon, deAresI, doorontwikkeld.
DeOrion moet daarbij in eersteinstantie alleendienen alsontsnappings
capsule voor het ISS,zodat Amerika bij een eventuele calamiteit aan
boord van het ISSniet afhankelijk is van de RussischeSojoez.
Of dit allemaal zinvol is, betwijfelen velen. Govert Schilling schrijft
hierover in het januarinummer van het tijdschrift 'Briqht' dat critici
van het Shuttle- en ISS-programma er graag op wijzen dat eigen
lijk alleen het ISSde Shuttle 'in de lucht gehouden heeft'. Doordat
het ISSjarenlang slechtsdoor twee en soms drie astronauten bemand
werd, was grondig wetenschappelijk onderzoek nauwelijks mogelijk.
Maar ook de komende jaren, met eenzeskoppige bemanning, verwacht
men geen Nobelprijswaardige wetenschappelijke doorbraken. Daar
naast zouden de meeste experimenten heel goed zonder menselijke
tussenkomst - en dus zonder Shuttlevluchten - uitgevoerd kunnen
worden. Het gebruik van de Shuttle om bijvoorbeeld een kunstmaan
in een baan om de aarde te brengen vergelijkt Schilling - met name
vanwege de enorme kosten per vlucht - met het bevoorraden van
de kruidenier om de hoek met een tientonner.
Als pluspunt is echter aan te voeren dat het ISSen de Shuttlevluchten
veel hebben bijgedragen aan de kennis over bemande ruimtevaart,
al heeft het op het menselijke vlak ook een hoge tol geëist. Eind dit
jaar zal André Kuipers voor een half jaar naar het ISSgaan en daar
ongetwijfeld ook weer zijn steentje gaan bijdragen aan die kennis.

ISS actief tot tenminste 2020. Foto: NASA.

Niet naar de maan, wel verder ...
Maanlandingen staan niet meer op het programma. NASA moet in
samenwerking met commerciële aerospace-bedrijven een nieuwe
'heavy lift' draagraket ontwikkelen. In Obama's plannen zou dat
rond 2015 moeten zijn, maar in de NASA Authorization Act 2010
is nu vastgelegd dat die ontwikkeling al dit jaar moet beginnen. Het
congres laat daarmeeweten dat Amerika's aanwezigheid in de ruimte
geen lang hiaat mag hebben. Overigens wordt voor die ontwikkeling
beduidend minder geld toegekend aan de commerciële aerospace
bedrijven dan Obama graag gezien had. In zijn Space Policy Speech
noemde hij een bedrag van 6 miljard dollar, te verdelen over 5 jaar. Het
isuiteindelijk 'slechts' 1,3 miljard geworden over een periode van 3 jaar.

TFD magazine ,-~,--------------------------------------------------------------~
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De heavy lift raket moet een bemande reis naar een asteroïde mogelijk
gaan maken en toekomstige reizen dieper de ruimte in, met Mars als
volgende doel.
Het naar voren halen van de ontwikkeling van raketten (andere dan de
Ares-types) voor het in de ruimte brengen van astronauten en (zwaar
dere) lasten is niet zo'n gek idee. Sterker nog, er zijn met name op het
gebied van commerciële ruimtevaart al verregaande ontwikkelingen.
Diverse commerciële bedrijven hebben al prototypes ontwikkeld
waarvan sommigen ook al testvluchten achter de rug hebben.
Het bekendst is natuurlijk de onderneming van Richard Branson:
Virgin Galactic. Op 10 oktober 2010 maakte het bedrijf bekend
dat haar tweede prototype ruimteschip, de VSS Enterprise (!), een
geslaagde eerste testvlucht had uitgevoerd. Virgin Galactic wil in de
toekomst met dit soort ruimteschepen, voor een prijs van $200.000,
passagiers buiten de dampkring gaan vervoeren.

a goalh
the copocity for people to work
on leom, operote ond live safely

the Eorth for extended
of time, ultimotely in

emore sustoinoble
d even indefinite'

Op een wat serieuzer gebied heeft het
bedrijf SpaceX in juni 2010 met de Falcon
9 raket een succesvolle testvlucht gemaakt,
en op 8 december 2010 was de eerste en
succesvolle testvlucht van een Falcon 9 in
combinatie met de Dragon Spacecraft,een
Apollo-achtige capsuledie zowel kandienen
als onbemand bevoorradingsschip voor
bijvoorbeeld het ISS, als voor personen
vervoer. Dit alles in nauwe samenwerking,
in opdracht van en mede gesubsidieerd
door NASA (en dus de US-governement),
onder de noemer van het 'Commercial
Orbital Transportation Services (COTS)
program'. SpaceX heeft intussen al een
contract met NASA dat men 12 bevoorra
dingsvluchten naar het ISSzal uitvoeren na
het stoppen van het Shuttle-programma.
Ook andere bedrijven, waaronder Boeing,
Orbital Sciencesen United LaunchAlliance,
hebben formeel te kennen gegeven inte
ressete hebben in het ontwikkelen van per

sonen- en vrachtvervoer in de ruimte op commerciële basis.
In hoeverre hiermee de plannen van Obama verwezenlijkt zullen gaan
worden (bemande vluchten naar een asteroïde, later naar Mars en
mogelijk zelfs verder) is echter nog erg onzeker en hangt vooral heel
erg af van de financiering. De NASAAuthorization Act 2010 is nog net
goedgekeurd voordat er nieuwe congresverkiezingenwaren. Het hui
dige congres - na de verkiezingen in november 2010 - heeft niet meer
de meerderheid van Democraten die Obama zo hard nodig heeft voor
de realiseringvan zijn plannen. Het is zelfs mogelijk dat de huidige
Republikeinse meerderheid in het congres alsnog aan de stoelpoten
gaat zagen van die plannen. De toekomst zal het uitwijzen.

Bronnen:
Websih s va/) NASA, SpaceX, 1/11' Spar;' Reviewen W,kipedia;
artikel Govl'rl Sc1ulllllg lil 8"9"1 nr. 31, /a/)(lorl 20' l .







Door: Harm Koopman

Eenbeetje laat, maar dat is nu eenmaal het gevolg van een uitgifte die maar
vier keer per jaar op de mat valt, wil ik iedereen een voorspoedig en gezond
'eleven'toewensen.
Eerstmaar even iets rechtzetten uit de laatste 'uit de doos' van 2010. Zoals
lezers van deze rubriek al is opgevallen word mijn 'uit de doos' rubriek steeds
actueler. Gevolg is dat de informatie soms te recent en nog aan verandering
onderhevig is.

Ik schreef: 'jawel, wat dacht je, de aankondiging voor The Original
SeriesRemastered, met zo'n beetje dezelfde verschijningsdatum als
deze nieuwsbrief', nou vergeet het maar, nog voor verschijnen van
de nieuwsbrief werd de releasedatum zes weken opgeschoven naar
eind januari 2011. Nu maar hopen dat ik dit in de volgende 'uit de
doos' niet weer moet corrigeren.

Afijn, ik was blijven steken bij 12 augustus 2009 met de zoveelste The
Original Seriesset op rij achter elkaar en had ook al aangegeven dat
het daarna langere tijd stil bleef aan het kaartfront.

Het wachten werd danig op de proef gesteld maar uiteindelijk, op
20 januari 2010, rollen er een drietal nieuwe legends of ... sets uit de
drukkerij. Dit keer ruim baan voor doctor [ulian Bashir uit Deep Space
Nine, de HoloDoc uit Voyager en doctor Phlox uit Enterprise.

Met het verschijnen van steedsnieuwe legends of ... setsbegint het in
totaal een set van formaat te worden. Dezedrie dokter sets,zoals ik ze
voor het gemak maar zal noemen, zijn set 22, 23 en 24, wat betekent
dat er in totaal al 216 legends of ... kaarten zijn. Oké, voordat er weer
iemand begint te schrijven,mailen of bellen er zijn ook nog een tweetal
gesigneerdelegendsof... kaartenverschenenvan captainsKirken Picard
bij anderesets,maar die negeer ikvoor het gemak maareven.

Nog even terug naar die laatste nieuwsbrief uit 2010, daar schreef ik
ook nog: 'WIe is je favoriete dokter? Doctor Julian Bashir?The Voyager ""==."..._. _

HoloDoc? Doctor Phlox?Mail in maximaal 10 regelsvoor 31 december
2010 naar harm@tfd.nl waarom jij dat vindt!'

Dat leverde tal van leuke reacties op met alswinnaar doctor McCoy ...
en daar ben je als schrijver van deze rubriek dan mooi klaar mee. Je
vraagt naar doctor Julian Bashir? The Holodoc? Of doctor Phlox?
en ja hoor eindelijk wil je eens geen The Original Seriesbehandelen
en wie is de winnaar ... juist onze overleden 'good old country doe'.
Als torenhoge favoriet van mijzelf kon, kan en mag ik dat natuurlijk
niet negeren daarom op deze pagina enkele afbeeldingen van zijn
legends of ... set uitgegeven op 3 juni 2004.

Het mooiste moet nog komen; we gaan even in detail. In totaal ont
ving ik 9 email reacties. Vier daarvan noemden alleen doctor McCoy.
Daarnawas er een gelijk spel, twee kozen voor doctor BeverlyCrusher
(was die te kiezen dan?) en twee vielen voor 'please state the nature of
the medical emergency' waarbij ze volgens mij ook nog aangaven dat
zolang de Holodoc zijn subroutines in orde waren ze ook graag indien
nodig door hem geopereerd zouden willen worden! Tot slot was er ook

nog een emailer die blijkbaar goed gelezen had, maar geen keuzekon
maken uit de Holodoc en doctor Phlox... alles goed zolang het maar
niet die bal van een [ulian Bashiris....
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Met een dergelijke uitslag weet ik het ook niet meer en dus behalve
doctor McCoy ook maar wat doctor Crusher (Iegends set uitgegeven
op 28 maart 2007) en toch maar een enkeling van doctor Bashir,een
paar van de Holodoc en doctor Phlox.

Over de setsvalt niet zo heel veel te vertellen alsje natuurlijk nummer
22, 23 of 24 bent in een reeksvan... dan weet je uiteindelijk wat je
kunt verwachten. Wat wel leuk is dat het in de email reacties veel
meer over 'het karakter' gaat dan over de kaartjeszelf. Enkeledoctor
McCoy adepten halen het feit aan dat McCoy de menselijkheid zelve
wasen zijn angst voor de transporter.

Enkeleanderen vinden juist de zoektocht van de Holodoc naarmense
lijkheid intrigerend. Eenschrijverdoet zijn beklag dat er slechtseen(1)
dokter tussenzit van het vrouwelijke geslachtwaar hij dan ook nog bij
aangeeft lieverdoor eenvrouwelijke dokter teworden geholpen.

Feil wil natuurlijk dat iedereen wel een mening of idee heeft bij de
rollen van dokter zoalswe die in StarTrekzien. Het isdenk ik ook een
van de rollen waar we zelfallemaalwel eensmee te maken hebben in
het dagelijks leven, niet iedereen van ons heeft tenslotte een kapitein
boven hem of een techneut aanzijn zijde.

Genietvan alleafbeeldingen enwie weet komt er ooit nog een legends
of... setvan doctor Pulaski(DianaMuldaur) want dan zijn we natuurlijk
pasecht compleet.

Eenmailerwilde ook nogwetenwaarommijn voorkeuruit ging naareen
dokter.Natuurlijk heb ikdat al veelvakerbeantwoord: Tm a doctor, not
a bricklayer'en dat kun je natuurlijk proberen te imiteren in de trant van
Tm adoctor, not adoorstop' maardan denk ik 'neverasgood asthe first
time'. Misschienkennen jullie dat van Sade(ik ga niet voor niets23 mei
naarAhoy)...

Totde volgende 'uit de doos'... 0 ja, ik had nog een toevoeginggemaakt
bij de laatsteuit de doosvan 2010 en wie wat beloofd?Juist... ikwil uit
de negen e-mailerser 1 eensetjetoesturendus alsMark-JörgMeijer zo
goed wil zijn om zijn volledige adreseven temailennaarharm®ttd.nl.
dan ga ikdaarvoor zorgenen natuurlijk isen blijft kaart-maildaarALTIJD
welkom...

Hebben jullie allemaal al een Nimoy Secret SelvesT-shirt besteld
voor die extra gesigneerde tradingcard? In de volgende 'uit de doos'
The Women of Star Trek Trading Cards uitgegeven op 10 maart
2010.
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Koken is helemaal hip. Kijk maar naar al die kookprogramma's op TV er zijn er zoveel dat je ze bijna niet meer
kunt opnoemen. Koken is ook Iun. Gezellig met zijn tweeën oî in een kookc/ubje. Ook kinderen vinden koken steeds
leuker. En zeg nou zelf wat is er leuker dan een middagje in de keuken staan met je eigen keukenprinsje of keukenprlns]«.
Lekker hokken snijden, kneden, met je vingers overal in zitten en uiteraard veel, heel veel proeven. Daarom hier een
aantal leuke receptjes voor onze koks in spe.

BereidingswiJze:
Verwarm de oven voor en bekleed een bakplaat met bakpapier. Breng
de melk in een steelpannetje met de boter en het zout al roerend aan Gasoven:
de kook tot de boter IS gesmolten. Neem de pan van het vuur, voeg al Baktijd:
roerend de bloem toe en roer dit met een garde tot een glad deeg. Zet
de pan op een laagvuur en blijf roeren totdat het deeg als een bal van
de pan loslaat.Neem de pan van het vuur en giet geleidelijk onder goed
roeren de losgeklopte eieren er door tot een glad en glanzend deeg
ontstaat dat In stukken van de lepel valt. Roer tot slot het gezeefde
bakpoeder erdoor.Maak met 2 eetlepels 12 middelgrote beslagdopjes
op de bakplaat. Zorg voor voldoende tussenruimte in verband met het
rijzen van het deeg. Bakde soezen in hel midden van de oven in ca. Benodigdheden:
25 minuten gaar en goudbruin. Laat de soezen goed afkoelen. Bereid Voorhet deeg:
het pnnsessenglazuurvolgens de bereidingswijze op het zakje.Knip de· 175 g boter of margarine
zakjesopen en giet het glazuur in een klein schaaltje.Haalde bovenkant· 125 g SUiker
van de soesvoorzichtig door het glazuur en laat het opdrogen.Klop de. 1 zakje vanillesuiker
slagroom (zonder suiker) luchtig. Roerde jam glad door het door een· Bourbon
zeef le wrijven. Meng de slagroom en de jam met een pollepel rustig. 2 eieren - 100 g room
door elkaar Snijd of knip de soezen horizontaal door, leg de boven-. 200 g meel 3 afgestreken theel bakpoeder.
kanten apart Schepop de onderkant de room en plaats de bovenkant Voorde beertjes:
(met glazuur) op de room. • suikerstift ( in de supermarkt verkrijgbaar)

Benodigdheden:
• 200 gr farfalle of andere korte pasta
• 100 gr (diepvries) doperwtjes
• 150 gr slagroom - 150 gr ham, In dobbelsteentjes
• 2 eetl Parmezaanse kaas, geraspt.

Bereidingswijze:
Kookde pastavolgensdeaanwijzingen op deverpakking in ruim, kokend
water. Doe er na 5 minuten de erwtjes bij. Laat de pasta en de erwtjes
uitlekken. Zet de droge pan terug op het vuur, doe er de room, de ham
en de Parmezaansekaasin en laat deze sausgoed warm worden. Doe
de pastaen de erwtjes terug in de pan en hussel. Envoila een heerlijke
pastaschotelwaar de chef trots op kan zijn

Om dil recept te maken heb je toch wel bakervaring nodig. Dus als
je lievelingetje al vaker wat koekjes, cakejes of andere dingen gebak
ken heeft ( uiteraard onder toezicht) IS dit een ideaal recept om een
stapje verder te gaan .Voor dit receptje heb je toch gauw 40 minuten
nodig Veel plezier!

Benodigdheden:
150 mi melk
• 75 g boter of margarine

evt. zout - 90 g bloem (Kristalbloem)
3 losgeklopte eieren (m)
1/2 theel Dr.Oetker Backin
500 mi slagroom
250 g frambozen of aardbeienjam (bij voorkeur light - halva)
2 zakjes Dr.Oetker Prinsessenglazuur

•
•
•

•

Extra nodig: Zeef.
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Opmerkingen:
-Als u niet alle 12 de soezen gebruikt, kunt u deze prima invriezen.
Laat ze goed afkoelen en verpak ze luchtdicht.

Oventemperatuur en baktijd:
Elektrische oven: 210°C
Heteluchtoven: 190"C

stand 5
ca. 25 minuten

Een leuke traktatie voor elk feestje. Je moet wel even kokkerellen
maar dan heb je ook iets origineels. Deze traktatie is eenvoudig te
maken met een beetje hulp van een ouder iemand.
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• chocoladegeldstukken
m&m's.
Voor de varkentjes:
zure gevulde hosties
m&m's
suikerstilt.

•
•
•

•
Voorde rendieren:
• 50 g fondantchocolade

m&m's
• - suikerstift.
Voor de muisjes:
• chocoladegeldstukken
• m&m's
• zwarte snoepveter.

Bereidingswijze:
Meng de boter met de mixer op de hoogste stand romig. Roer beetje
bij beetje de suiker en de vanillesuikerhieronder. Blijl roeren tot je een
gladde massaverkrijgt. Eenvoor eende eierenhieronder mengen met de
mixer (telkensongeveer 112 minuut per ei). Meng hieronder de room.
Meng het meel met de bakpoeder, zeef dit en mix het op de middelste
stand beetje bij beetje onder de botermassa. Zet 12 gekleurde vorm
pjes, telkens2 in elkaar,op een bakplaat. Verdeel het deeg met behulp
van 2 eetlepels gelijkmatig over de vormpjes en schuil de bakplaat in
de voorverwarmde oven. Neem de muffins van het bakblik en laat ze
in de vormpjes op een taartenrooster afkoelen.
Voorde beertjes:
Kleefvoor de oren en de mond de chocoladegeldstukkenmet de suiker
sLiftop de muffins. Kleefde m&m's hierop voor de ogen en de neusen
maakmet de suikerstilt eenmond.

• 2 lenen knoflook, 1 fijngesneden en 1 geperst
2 ti gemalen komijn (djintan)
1 ei, losgeklopt
35 g paneermeel
15 g korianderblaadjes. fijngesneden
3 trostomaten. in kleine blokjes

•
•

•

extra nodig: grIllpan

Bereidingswijze
Meng het gehakt met de fijngesneden knoflook. Voeg 1 ti komijnzaad
toe. Kneed goed door. MeI de hand uiteraard anders is er niks aan.
( Pasop met proeven rauw gehakt kan probleempjes opleveren. Neem
daarom zekergeenvolledig varkensof kippengehakt) Doe peper en zout
naar smaakbij het gehakt. Voeg het losgeklopte eien de paneermeel toe.
Meng de helft van de koriander door het gehakl. Maak 10-12 burger
tjes van het gehaklmengsel. Verwarm een grillpan en gril de burgertjes
5 min. Keerhalverwege.
Meng de tomalenblokjes met 1 de geperste knoflook en 1 ti gemalen
komijnzaad. Strooi de rest van de koriander over de burgertjes. Lekker
op ciabatlabrood.

Stamppot winterkost? Niet altijd. Probeer eens dit frisse lenteachtige
stamppotje met doperwten. Het lekkerstmet knapperig versedoperwten,
maar gelukkig zijn diepvriesdoperwten (het hele jaar verkrijgbaar) een
prima altematief. De natuurlijk zoete smaak van doperwten komt nog
sterker naar voren door een schepje suiker toe Ie voegen aan hel kook
water. De idealemanier om je schatjeswat meer groente te laten eten.

Voorde varkentjes:
Kleefeen volledige gevulde hostie voor de snuit en 2 halve hostiesvoor Benodigdheden
de oren op de muffin. Gebruik de m&m's en de suikerstiftvoor de ogen· 500 g aardappels (krutmiq)
en de mond. • 300 g doperwten (vers of diepvries)
Voor de rendieren: • 6 plakjes italiaanse pancetta of parmaham
Smelt de fondantchocolade au bain-rnarie (vraag eenvolwasseneje hier-. 1 eetlepel suiker
bij te helpen).Giet de gesmolten chocolade in een papieren hoomtje en· 2 dl melk
knip het onderste topje eraf. Vorm hiermee op bakpapier een rendieren-· zwarte peper
gewei (eventueel tweemaal erover gaan zodat het gewei dikker wordt). klontje boter
en plaatsdit in de koelkastzodat het kan hard worden.
Versierde muffin met het chocoladegewei, de m&m's en de suikerstilt
zodat je een gezicht krijgt.
Voor de muisjes:
Kleef de chocoladegeldstukken met suikerstift op de muffin als oren.
Gebruik marn's voor de ogen en kleine stukjes snoepveter voor de
snorharen. Neem lange stukken snoepveter en gebruik deze alsstaart,

Tips:
-indien je geen suikerstift kunt vinden kan je dit ook zelf maken: Neem
150 g gezeefd poedersuikeren meng dit met 2 - 3 eetlepelswarm water.
Kleur dit met voedingskleurstoffen (in allerlei kleuren verkrijgbaar in de
supermarkt).

Baktijd en oventemperatuur:
Heteluchtoven: 160 oe (voorverwarmen)
Boven- en onderhitte: 180 e (voorverwarmen)
Gasoven: stand 2 3 (voorverwarmen)
Baktijd: ongeveer 20 minuten

Ook lekker alstussendoortje.Makkelijk te bereiden In een grillpan. Ikbak
zelf ook alles in de grillpan. Het voordeel is dat vleesen kip veel malser
blijft. Eetsmakelijk.

Benodigdheden
• 250 g gehakt half-om-hall
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Bereidingswijze
Schilde aardappels,snijze in even grote stukkenen kook ze in eengrote
pan gaar In . 15 minuten. Leg de plakjes pancetta (in porties) in een
droge, hete koekenpan en laat ze rusUg uitbakken tot knapperige
rondjes,halverwegeomdraaien. Laatuitlekkenop keukenpapier.Verwarm
de melk met de boter. Breng een pan water aan de kook voor de dop
erwten.Giet de aardappelsaf en haal ze door de pureeknijper of stamp
ze fijn. Roerde hete botermelk erdoor tot een smeuïge puree. Kook de
doperwten met een schepje suikerkort gaar in het kokend water (verse:
circa 1 minuut, diepvries: circa 4 minuten). Laat uitlekken en roer door
de puree. Breng op smaak met lekker veel versgemalen zwarte peper.
Verdeel hel stamppotje over drie borden en garneer elk bord met twee
knapperige pancettarondjes.

Tips
TIp: Ook lekker: wat extra plakjes pancetta verkruimeld door de
puree zelf.
Tip: Extra smeuïge puree? Meer melk, of een hele eierdooier
toevoegen.
Tip: Nog lekkerder(maar wel meer calorieën): room in plaatsvan melk
TIp: Hou je van kruidig? Voeg dan tijdens het koken wat nootmuskaat
toe in de puree.
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Een heks zonder ketel is als een kok zonder pan. Gelukkig bestaan er
pompoenen. Daar kun je een koetsvan toveren. Of je kookt er de sterren
van de hemel mee: zachte, zoete pompoen soepmet een paar geheime
kruiden erin. Goed linksom roeren met je vliegende bezem. Endrie keer
'Peosneopmop' zeggen, natuurlijk.

maken: 20 minuten
koken: 25 minuten
Benodigdheden
voor 4 à 6 personen
• 1 (oranje) pompoen (1 kg I 750 gram vruchtvlees)
• 1 zoetzure appel, in stukjes
• 1 rode ui, in dunne ringen
• 1 teentje knoflook, fijngehakt
• 1 theelepel gemalen koriander
• 1 theelepel (milde) paprikapoeder
• 1 cm gember, fijngeraspt, of 1 theelepel gemberpoeder

1 liter groentebouillon
2 eetlepels olijfolie

garnering:
• 1 eetlepel koriander, fijngesneden
• 2 bosuitjes, fijngesneden

Een pompoen heeft een dikke schil. Met een mes doorsnijden IS
heksenwerk. Voor je het weet mis je een duim. Gelukkig is er een
leuke oplossing. Roep de hulp in van een kind en zoek een plek met
een harde ondergrond. Gang, stoep, binnenplaats, het maakt niet
uit. Laat de pompoen met enige kracht op de grond stuiteren en
spontaan in tweeën splijten. Hel zwaarste werk zit er al weer op!
Verwijder de zaden. En snij het vruchtvlees in blokken van 2 à 3 cm.
Als je een biologische pompoen hebt, hoef je 'm niet te schillen.
Alles wordt zacht tijdens het koken, dus ook de schil.
Verwarm olijfolie in een pan met dikke bodem. Fruit de ui. Knoflook,
gember, paprikapoeder en gemalen koriander erbij doen. Voeg
de pompoen toe en schep alles om. Met de bouillon 20 minuten
zachtjes laten koken. Doe er stukjes appel bij en nog eens 5 minu
ten op het vuur. Pureer met een staafmixer. Voor de liefhebbers wat
korianderblad en/of bosui op tafel zetten.
PS: In plaats van appel kun je ook vers geperst sinaasappelsap
gebruiken (1 deciliter). Dit recept is te vinden in het kookboek 'Keet
Smakelijk"

EETSMAKELIJKis een uniek boek dat ouders helpt kinderen met plezier
gezond te eten. Met vrolijkegroenterecepten, unieke toto's en superveel
informatie in normaal Nederlands. 77 vrolijke recepten en een pond
gezond verstand.

Voorgelezen
Tltel: Star Trek - New Frontier: Treason

Auteur: Peter David
ISBN: 978-0-7434-2961-3

Als je een boek gelezen hebt, kan je soms hel
gevoel krijgen dat er dingen in het verhaal
ontbreken. Soms ligt dat aan de lezer, maar
in dit boek is dat zeker niet het geval. Het
verhaal van dit boek begint als Robin Lefler,
voormalig officier van Starfleet, en de nieuwe
leider van het Thallonian Protectoraat na de
moord op haarechtgenoot SiCwan, het leven

schenkt aan een zoon en vlak daarna aan een moordaanslag op haar
leven ontsnapt Ze zoekt haar toevlucht op de USS Excalibur van
kapitein MacKenzie Calhoun. Het gevolg is een diplomatiek conflict
tussen de Federatie en de Thallonians. Maar ook op de Excalibur
lijkt het dat Lefler en haar zoon niet veilig zijn. Haar zoon wordt
om onbekende redenen door een bemanningslid van de Excalibur
ontvoerd naar een onbekende locatie. Nader onderzoek leert dat er
een derde partij betrokken is die de zoon van Lefler voor bepaalde
redenen wil hebben. De betrokkenheid van die derde partij kan
gevolgen hebben voor zowel de bemanning van de Excalibur als
voor Starfleet en de Federatie.

ntel:Star Trek - Voyager: Full ClrcJe
Auteur:Klrsten Beyer
ISBN:978-1-416S-9496-3

Het heeft een tijd geduurd, maar eindelijk is er
weer een regulier Voyagerverhaal verschenen.
Toegegeven, er zijn wel verhalen met karak
tersvan Voyagerverschenen,zoals de verhalen
uit de spiegeluniversumsen alternatieve univer
sums.Ook iseenaantal jaren geledende 'String
Theory' -trilogie verschenen, maar die speelde

zich af met de USSVoyager nog in het Deltakwadrant.
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Door Paul Ploeg

De New Frontierserie van Peter David is één van de betere Star Trek
genres die Pocket Sooks uitbrengt. Dit deel is daarop in dit genre
echter een uitzondering. Dat komt vooral omdat er op dit boek
toch wel wat aan te merken is. Jezou namelijk verwachten dat dit
deel de directe opvolger is van het vorige deel, Missing in Action,
maar dat is het niet. Daarvoor staaner teveel onbekende feiten in het
boek, de plotselinge zwangerschapvan Robin Lefler,de vreemde gedra
gingen van Morgan Primus, de moeder van Lefier en Kalinda, de zus
van Si Cwan. En niet te vergeten een incident met een experimenteel
sterrenschip genaamd de USSParadox.Al deze feiten zijn gehaald uit
een stripverhaal van Star Trek - New Frontier dat geschreven is door
dezelfde schrijver van dit genre. Aangezien de meeste Star Treklezers
waarschijnlijk geen stripverhalen meer lezen zal dit alles nogal verwar
rend overkomen. Zeker als ook de geest van de vermoorde Si Cwan
door heel het verhaal heen zweeft. Ondanks dat de rest van het ver
haal van hetzelfde niveau is als van zijn voorgangers, compenseert
dat toch de minpunten niet. Kortom een zeldzame tegenvaller dit
keer van Peter David.

Het laatste verhaal van de bemanning van Voyager na terugkomst
uit het Deltakwadrant dateert alweer uit 2004, met het 'Spirit Walk'
tweeluik. Pocket Sooksgaat de periode van na 'Spirit Wal'k tot en met
StarTrek:A Singular Destiny met dit boek overbruggen.
Dat iseen periode van drie jaar en in die tijd gebeurt er veel. S'Elanna
Torres bestudeert op de Klingonplaneet Soreth de achtergronden van
de legende van de Kuvah'magh, waarvan een groep Klingons in het
Deltakwadrant heeft beweerd dat haar dochter Miral Parisdat is.



Er zijn echter meer personen die geïnteresseerd zijn in de legende van
de Kuvah'magh en Miral Paris. Wanneer Miral Paris wordt ontvoerd,
biedt Emperor Kahless zijn hulp aan. Hij is echter niet de enige. Wanneer
captain Chakotay en de eerste officier van Voyager, Tom Paris, van de
ontvoering horen, moeten ze kiezen tussen het volgen van de orders
van Starfleet of het helpen bij het vinden van Miral Paris.
Het tweede deel van het boek kun je in twee delen splitsen. Het eerste
deel bevat de toekomstige plannen die Starfleet met Voyager heeft.
Admiral janeway verzet zich succesvol met hand en tand tegen deze
plannen. Dan verschijnen echter de Borg weer ten tonelen. janeway
overleeft ditmaal de strijd tegen de Borg niet. Nu janeway er niet meer
is zien de admirals bij Starfleet hun kans schoon om hun plannen met
Voyager alsnog door te voeren, met alle gevolgen van dien voor de
bemanning van Voyager. Het tweede deel gaat vooral over de invloed
die het verlies van janeway heeft op de oude en nieuwe bemanning
van Voyager. Iedereen moet het verlies van janeway een plaats in zijn
of haar leven weten te geven en dat gaat voor de een makkelijker dan
voor de ander.

TItel: Star Trek - A Singular Destlny
Auteur: Kelth H.A. DeCandldo

ISBN: 978-1-4165-9495-6

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 - Des
tiny? Dat zal Keith R.A. DeCandido zich
misschien hebben afgevraagd toen hij
dit boek ging schrijven.
Een verhaallijn die begint met het feit dat

de Borg definitief verslagen zijn 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, daar
bij onder andere gesteund door de Klingons. De Romulanszijn een
verdeeldvolk. Eendeel van de Romulansstaat achter de zelf-benoemde
PraetorTal'Aura, die na Shinzon de macht heeft gegrepen. Eenander
deelsteunt echter de zichzelftot keizerinuitgeroepen Donatra, die meer
macht lijkt te hebben en die de positie van Tal'Aura sterk betwist. In
dezesituatiewordt een zekereSonekPran,professorin de geschiedenis
aan de McKay universiteit op Mars en voorheen diplomaat en adviseur
van diverse presidenten van de Federatietot de vorige president hem
op een zijspoor zette, door de huidige president van de Federatie,Nan
Bacco,gevraagdte bemiddelen tussende twee ruziëndepartijen. Ietswat
al door een aantal andere personenisgeprobeerd, echter zonder succes.
Ook Pran heeft geen succesomdat één van de partijen weigert om
mee te werken ook al gaat dat ten kostevan 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.

StarTrekfanshebben er een tijd op moeten wachten, maar het eerste
actueleVoyagerverhaalin jaren ishet wachten meer dan waard. De drie
jaren die in dit boek worden overbrugd zijn beschreven in een boek
van een kleine zeshonderd pagina's. Maar elke pagina is het lezen
meer dan waard. De verdieping van de rol die Miral Parisals 'Redder'
van de Klingonsspeelt en de bijbehorende voor- en tegenstanderswordt
boeiend en uitgebreid beschreven,evenalsde invloed die de dood van
janeway heeft op de (ex)bemanning van Voyager.Ook de diverse moei
lijkheden in de persoonlijke levens,vooral in de relationele sfeer,blijven
niet onderbelicht. Zekerwat betreft de relatiesjaneway/Chakotay,Torres/
Parisen Hany Kim en zijn vriendin Ubby. Een belangrijke rol is hierbij
weggelegd voor een nieuw bemanningslid, de nieuwe therapeut van
Voyager, die zeker een aanwinst is voor Voyager en het verhaal. Dit
boek is tot nu toe echt het beste Voyagerverhaal dat geschreven is
sinds het einde van de serie op de televisie.

Van sabotage op een planeet waar delfstoffen worden verkregen tot
een aanval van een volk genaamd de Kinshayaop 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 gedestabili
seerdwordt. Pranprobeert daar met weinig medewerking van Starfleet
achter te komen. Maar als hij er ondanks de niet al te grote hulp toch
achter komt, ziet hij dat zich een nieuw probleem aandient voor die
genen die de aanvallen van de Borg hebben overleefd.
In plaats van de bovenstaande titel had dit boek net zo goed 'Star
Trek - Destiny: The Day Af ter' kunnen heten. De schrijver heeft met
dit boek een verhaal geschreven dat net als de Destiny-trilogie niet in
één StarTrekgenre te plaatsen is.Het boek isvoor een deel geschreven
in de stijl van een boek genaamd 'Artides of the Federation' dat een
aantal jaren geleden is verschenen. Er zijn 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. Een volk dat in
tweeën wordt gesplitst en waar iedereen 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 zoveel
van hoorde in de StarTrekboeken, hoogstens incidenteel een keer.Het
boek is duidelijk een overgangsboek naar een nieuwe verhaallijn in het
Star Trekuniversum van de 24e eeuw. Het verhaal leest lekker weg
en verveelt 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
Ik moet toegeven; het Is een beetje laat, maar je hebt wel
editie nummer 1 van 2011 in handen dus vind Ik dat het
moet kunnen: een goed en voorspoedig 2011 en fijn dat je
lid bent gebleven of geworden van onze vereniging in deze
'trylng times'. We gaan ook dit jaar weer proberen om er als
vrijwilligers (ja, Je zou het soms niet denken maar ook alle
bestuurders zijn vrijwilligers) het beste van te maken.

Als voorzitter probeer ik altijd behoorlijk
in de toekomst te kijken (klinkt niet echt
vreemd voor een Star Trek vereniging) en
dan moet ik zeggen dat deze mij best posi
tief stemt. Het is vandaag 8 januari; koud,
nat en ongezellig, maar van de agenda die
ons staat te wachten word ik best vrolijk.
Vergeef het me als ik iets vergeet, maar daar
gaan we dan:

12 Ei 13 maart - Stripdagen in Gorinchem

26 maart - TerraCon 2011
in Veldhoven

9 april - Algemene Leden
Vergadering (en ja, die hoort
ook gewoon echt in dit rijtje!)

16 Ei 17 april- ElfFantasyFairin Haarzuilen

1 mei - Antwerp convention in
(hoe kan het anders)
Antwerpen

28 Ei 29 mei - Discworld Conventie in
Rotterdam

AGENDA
12 & 13 maart
Stripdagen
locatie: •••••••••• Gorinchem
10:00 - 17:00 uur
info: www.destripdagen.nl

26 maart
TerraCon
locatie: •••••••••• NH Hotel Koningshof
Veldhoven
info: www.sfterra.nl/terracon

9 april
Algemene LedenVergadering TFD
locatie: ······tVeerhuis, zaal Janvan Gent
Nieuwgein Zuid
15:00 - 18:00 uur
info: www.tfd.nl

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

TFD magazine

Hoezo 'trying times', voor de kenners (en
dat zijn er door de jaren heen heel wat)
PUTV!

Als klap op de vuurpijl gaan er dan moge
lijk ook nog eens een aantal TFD'ers naar de
lancering van de allerlaatste space shuttle in
deze klasse,gepland voor 1 april 2011 (nee,
dit is geen grap, Amerikanen hebben echt
helemaal niets met onze geuzen).

Harm Koopman.

PSHet begrip PUTV staat voor een in 1999
door de toenmalige penningmeester, die
nu voorzitter is~ bedachte lijfkreet P(ump)
U(p) T(he) V(olume) en niemand kan ont
kennen dat deze spreuk ook maar iets aan
kracht heeft ingeboet.

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

1 mei
Antwerp Convent Ion
Antwerpen
info: www.antwerpconvention.be

28 & 29 mei
DlscWorld / Cabbagecon 2011
NH Hotel Atlanta
Rotterdam
info: www.dutchdwcon.nl

17 & 18 september
Fantasy Fair Arcen:
Locatie: •••••• Kasteeltuinen Arcen, Arcen
info: http/lwww.fantasyfair.com
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The Flying Dutch magazines
te kooo
de volgendebladen zijnna te bestellenbIlonze ver
zendservice.Hetkanvoorkomendat een bladbijde
verzendservicei~uitverkocht,maar nog wel via de
TFDstand te verkrijgenis. Alsu een bepaald num
mer loekt, ishet dus raadzaamom tijden~een acti
viteitvan de verenigingeven bij de stand langs te
lopen.

1:!/tt!i§Ii"IIi'ijfl!9iiffl:
Jaargang 1995 1996
September 1995, December 1995,nr.Ol van 1996'
•Nog slecllts enkele exemplaren
Jaargang 1997 nr.'s 03, 04, 05 en 06
Jaargang 1998 nr.'s 01, 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.'s01, 03, 04, 05 en 06
Jaargang 2002 nr.'s02, 03, 05 en 06
Jaargang 2003 nr.'s 01, 02, 03, 04 en 06
Jaargang 2004 nr.'s 01,02,03,04,05 en 06
Jaargang 2005 nr.'s 01,02, 03, 04 en05

8/ade" van (I,SO er stuk.
Jaargang 2006 nr.'s01, 02, 03, 04, 05 en 06
Jaargang 2007 nr. 01, 02, 03, 04, 05 en 06

':!MII§.U;'UW.irIWi
Jaargang 2008 nr.'s 2, , 04
Jaargang 2009 nr.'s 01,02,03,04
Jaargang 2010 nr.'s 01, 02, 03, 04

Verzendkostentlrn 3 stuks (2,2S
Verzendkosten4 t/m 10 stuks (3,00

Heb jij ook spullen of materialen die je wilt ruilen, verkopenof ben je
ergensnaar op zoek?Dan is de ReplicatorRoomprecieswat je zoekt!
In dezerubriek kun je namelijk gratis' adverteren! Stuureenemail naar
redactie@tfd.nlo.v.v. ReplicatorRoomof stuur een briefkaart naar The
FlyingDutch o. v. v. ReplicatorRoom,Postbus735, 3500 AC Utrecht

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 eo,75 per regel
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[ Ook adverteren? Email naar: ~ ]

Uw lidmaatschapspas is geld waard!
Devolgendezakengevenkortingopdeaangegevenwaren,wanneeru uw
FlyingDutchpasjelaatzien.Zorg erdusvoor dat u die altijd bij u hebt!

American Baak Centre, The
Spui 12,
1012 XA Amsterdam

Simtasia
Nieuwe Haven 116,
2801 ECGouda

American Baak Centre, The
lange Poten 23,
251 I CM Den Haag

The Movie Store
HeerlenDautzenbergstraat 53,
6411 LA Heerlen

Card &: News strips
Aqnietenstraat 12,
2801 HX Gouda

Eppo Stripspeciaalzaak
Kleine Berg 33,
5611 JSEindhoven

~---=------------------------------------------------------------~'"
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