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16 FRINGE

Redactioneel
Beste lezer,

ToenChristiaan me erop wees dat hij nog geen nieuw redactioneel had
in de drukproef, had ik iets van 'oeps', dat had ik willen doen na de
Antwerpcon op 1 mei (waar we met het hele bestuur aanwezigwaren...
een hele leukedag, volgende keer kun je er meer over lezen)en het was
er helemaal bij ingeschoten... Tja, weer een bewijs dat ik 'only human'
ben, zullen we dan maar zeggen en niets menselijks is mij dan ook
vreemd. Maar ja, daar gaat het nu niet over. Jehebt weer een nummer
van onze nieuwsbrief voor je liggen, gelukkig zijn we er dit keer in
geslaagd om de hele 24 pagina's te vullen. Mijn dank wederom aan
degenen die hiervoor hun bijdragen geleverd hebben, al durf ik
geen namen meer te noemen ...

Wat vind je in dit nummer? Ik vind het een mooie variatie van onder
werpen: de Klingon opera 'U' is opnieuw opgevoerd, nu in Zwolle en
Frankheeft er weer eenverslagjevan geschreven,uiteraardwordt er ook
weer voorgelezen (de 'normale' versie hiervan en een ietwat andere),
wel en niet uit de doos, nieuws, en nog veel meer. Noemenswaardig
is nog het ISTAgala, waar diverseTFD'ersaanwezig waren. Ook hierop
heeft Frankzijn schrijfkunsten losgelaten. Kiesmaar wat je wil lezen... of
lees lekker alles... aan jou de keus. Enne... we hebben dit keer niet 1
maar 2 posters, eentje gemaakt door tekenaar Sandervan Zijl en eentje
door onze eigen Christiaan. Deze laatste past weer mooi in het thema
van de opera ;) Dus geniet ervan!

Veel leesplezier,
[oyce Geurts

Cómmander Wil/iam T. Riker: IN YOUR POSITION IT'S IMPORTANT TO
ASK YOURSELFONE QUESTION: WHAT WOULD PICARD DO?
Wesley Crusher: HE'D LISTEN TO EVERYONE'S
OPINION AND THEN MAKE HlS OWN DECISION.

Wie weet uit welke aflevering deze quote komt? Laat het me weten via
redactie@tfd.nlen je krijgt de volgende keereen eervollevermelding.;1



NIEUWS
Door: [acqueline Spoelder

Film XII:
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Het grote speculerenover de nieuwe film is nu
echt losgebarsten. Er gaan allerlei geruchten:
de film zou uitgesteld worden vanwege de
recessie, anderen beweren zelfs dat de film
helemaal niet gemaakt gaat worden. Maar
er gaan ook geruchten dat de film gewoon
gemaakt gaat worden. Volgens deze geruch
ten zal de film in 3D gemaakt worden en
de opnames zullen beginnen in september
2011. De schurk van Star Trek XII zal een
bekende uit TOS zijn. Roberto Orci zei ech
ter in een interview dat de schrijvers er nog
niet uit zijn wie of wat de schurk gaan wor
den. Ook vertelde Orci dat de film voor een
breed publiek gemaakt gaat worden; natuur
lijk voor echteTrekkies,maar ook voor mensen
die nog nooit een Star Trek film gezien heb
ben. De Nederlandse première is nog steeds
gepland voor 2 augustus 2012. Zodra er
meer bekend wordt,lees je dat uiteraard in
deze rubriek.

Acteurs:
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William Shatner (Kirk - TOS) is bezig om een
nieuw album op te nemen genaamd Sear
ching For Major Tom. Er komen in totaal 19
nummers op te staan. Het zijn allemaal num
mer die al eerder door andere artiesten zijn
uitgebracht. Shatner geeft zijn eigen inter
pretatie van de nummers. Voor de liefhebbers
dit zijn de nummers die op de CD komen
te staan. In a LittleWhile van U2, Empty Glass
van The Tea Party, Lost in the Starsvan Frank
Sinatra, Twilight Zone van de Golden Earring,
SpaceCowboy van SteveMiller, Rocket Man
van Elton [ohn, Space Oddity van David
Bowie. Spirit in the Sky van Norman Green
baum, Bohemian Rhapsodyvan Queen, Silver
Machine, van Hawkwind, Major Tom van Peter
Shilling, Wylde van Ozzy Osbourne, Learning
to Fly,van Pink Floyd, Mr. Spacemanvan The
Byrds, Iron Man van Black Sabbath, Pla
net Earth; van Duran, Duran, Walking on the
Moon van The Police en het laatste nummer
is Mrs. Major Tom. Het album komt later dit
jaar op de markt.

Leonard Nimoy (Spock - TOS) gaat de stem
inspreken van Transformers Sentinel Prime.
De oude robot wordt de mentor van Optimus
Prime, aanvoerder van de Autobots in de
nieuwe film Transformers Dark of the Moon.
Sentinel Prime is de directe voorganger van

Door: Mark Retera
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Optimus Prime. In de stripverhalen waar de
Transformers films op gebaseerd zijn geeft
hij het leiderschap door aan Optimus, vlak
nadat hij tijdens een oorlog op thuisplaneet
Cybertron dodelijk gewond is geraakt. Hoe
de rol van Sentinel Prime precies vervult
gaat worden is nog een niet bekend. Regis
seur Michael Bay houdt alle details over
het scenario geheim. We zullen dus nog
even moeten wachten voordat we precies
weten wat het aandeel van Nimoy in de film
wordt.

Nimoy trekt opnieuw de schoenen aan van
William BeU,zijn terugkerende rol in Fringe,
in de aflevering genaamd 'Lysergic Acid
Diethylamide'. In deze aflevering probeert
het team Olivia van William Bell te verlossen
zodat ze weer zichzelf wordt.

Brent Spiner (Data - TNG) is bezig met een
nieuw project een comedy 'genaamd 'Fresh
Heli'. De comedy gaat over een gevallen
acteur die uit alle macht probeert weer aan
de bak te komen na een gebeurtenis die
Het Incident wordt genoemd. Brent Spiner
speelt in de comedy samen met de relatief
onbekende Kat Steel.Zij speelt zijn buurvrouw,
een porno actrice die het iedereen naar de
zin probeert te maken. Inmiddels zijn er 3
afleveringen opgenomen. De afleveringen
zijn te bekijken op Youtube.
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Marina Sirtis (Troi - TNG) speelt een rol in
de serieGrey's Anatomy. Zij speelt hierin een
Iraanse vrouw met de ziekte van Alzheimer
in het beginstadium. Ze heeft een zoon die
homosexueelisenzedoet er allesaanom hem
te steunen. vertelde in hetzelfde interview
dat ze aan 2 films werkt waarin MichoeI
Dom (Wort - TNG / DS9) ook een rol speelt,
maar ze wilde hier verder nog niets over
vertellen.

ColmMeaney (0' Brien - TNG / DS9) gaat in
een Ierse comedy spelen genaamd 'Whole
Lotta Sole'. De film gaat over een man die
schulden heft bij de maffia. In zijn wanhoop
besluit hij een vismarkt te beroven, waarbij
alles misgaat en hij uiteindelijk een groep
mensen gijzelt. Het script voor de film is
geschreven door Terry George and Thomas
Gallagher. De opnames voor de film zijn
inmiddels begonnen.

Mark Allen Shepherd die Morn speelde in
DS9, was zeer verrast over de populariteit
van Morn. Het was ongelofelijk, Morn stond
op de cover van vele tijdschriften en ik kreeg

duizenden brieven van fans. Iemand vertelde
me dat elke brief die ik kreeg minstens 15
duizend Morn fans vertegenwoordigde. Dat
zou betekenen dat er 15 miljoen Morn fans
zijn. Dat is geweldig voor een karakter dat
gedurende de hele serie nooit een woord
heeft gezegd. Mark Allen Shepard woont
tegenwoordig in Duitsland. Zelfs daar merkt
hij dat de fans Morn nog niet zijn vergeten.
In een tijdschrift werd stilgestaan bij het
feit dat Star Trek al bijna 50 jaar bestaat. In
de top tien lijst van de meeste mysterieuze
karakters stond Mom op de 5e plaats.

Kate Mulgrew (Janeway- VOY) speelt een rol
in de nieuwe film 'The Best and the Brigh
test'. De film - een komedie - gaat over een
jong echtpaar genaamd Ieff and Samantha
die naar New Vorkverhuizen en op zoek gaan
naar de juiste school voor hun 5 jaar oude
dochter. Mulgrew speelt een niet al te
slimme, maar zeer ambitieuze politica die in

het bestuur zit van de elitaire Coventry Day
School. Jeff en Samantha doen alle moeite
om hun dochter op deze school te krijgen.

Karl Urban (Doctor (Bones) McCoy - nieuwe
film(s» speelt een rol in de film 'Priest' . Deze
film gaat over een wereld waarin een oorlog
wordt uitgevochten tussen mensen en vam
piers.Urban speelteenman die allesin de steek
laat om te gaan doen wat hij moreel juist
vindt. Hij vertelde in een interview dat hij
wekenlang bezig is geweest om te trainen
voor de actiescènes. I Het was heel intensief,'
vertelt hij hierover, I maar ik kreeg wel de
kans om met unieke zeer talentvolle mensen
te werken. Ik vond het ontzettend leuk om
in deze film te mogen spelen.'

Overig nieuws:
Zelfs in de rechtszaal worden soms Star Trek
uitdrukkingen gebruikt. Een rechter in Texas
kon een zaak alleen uitleggen met hulp van
Spock, de wijze Vulcan uit Star Trek. 'The
needsof the many outweigh the needsof the
few', zo argumenteerde rechter Don R.Willett
van de TexasSupreme Court in de zaakRobin
son versusCrown Cork and Seal.Het is waar
schijnlijk de eerste keer dat een stuk Vulcan
filosofie in aardse rechtspraak terecht is
gekomen. Je zou bijna verwachten dat de
rechter de partijen naar huis stuurt met 'dit-tor
heh smusma'

Als er echte die hard Trekkies zijn die hun
uitvaart in Star Trek stijl willen dan kan dat
vanaf nu. Sinds kort is het mogelijk om een
uitvaart geheel in StarTrek stijl te laten plaats
vinden. Overal is aan gedacht. Kisten, urnen
en zelf medaillons voor op de grafsteen.

Found
onthe

Internet
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Door: Hendrik Jan Brakels
Zeg in Nederland dat je stripliefhebber bent en je wordt vaak wat meewarig aangekeken. Ook als je zegt dat je
een Trekkiebent trouwens, maar dat zijn we gewend ...
Maar een volwassenman die zich met strips bezighoudt? DonaIdDuck, Suske en Wiske? Veel verder dan dat gaat
de gemiddelde kennis niet van veel Nederlanders. Dat er veel strips van goede kwaliteit en voor een volwassen
publiek verschijnen ontgaat nog steeds velen, ondanks de stripbeurzen en -evenementen die toch regelmatig in
Nederland plaatsvinden. Strips met een goed verhaal en mooi tekenwerk. Daarom in het TFD-magazine maar
eens wat aandacht besteed aan dat betere stripwerk. En dan in dit blad uiteraard met Star Trekals thema.

Roberto Orci en Alex Kurtzman zijn namen die de meeste Trekkies
kennen: de mannen die de StarTrek franchise weer nieuw leven heb
ben ingeblazen met hun scenario voor de J.J.Abrams film uit 2009.
Op TV-gebied hebben de heren samenmet J.J.Abrams de FOX tv-serie
Fringe op hun conto staan, waarin niemand minder dan Leonard
Nimoy een regelmatig terugkerende gastrol speelt/speelde alsWilliam
Bell. De remake van Hawaii 5-0 (momenteel te zien op Veronica)
is eveneens van hun hand qua script. Op filmgebied hebben Orci
& Kurtzman al vele malen samengewerkt, onder andere aan de
filmscripts voor (en in sommige gevallen ook in de productie van)
Legend of Zorro, Mission Impossible 111(samen met J.J.Abrarns),
Transformers 1 en 2, Eagle Eyeen Cowboys & Aliens.

Star Trek, Countdown
Minder bekend ismisschiendat Orci & Kurtzman ook verantwoordelijk
zijn voor een serietje uitstekende stripverhalen rond de meest recente
Star Trek film. Het begon met een prequel op het verhaal van de
film: Countdown. Hierin worden de gebeurtenissen in het jaar 2387,
voorafgaand aan de film verteld. Hoe de 'bad guy' in de film, Nero,
tot zijn daden is gekomen. Wat de oorsprong is van zijn schip, de
Narada. Waarom hij de vernietiging van Vulcan en de rest van de
Federation als doel heeft en wat de rol van Spock in dit alles is. En
hoe de gebeurtenissen in dat jaar hen beiden terug in de tijd in de
23ste eeuw terecht lieten komen.

Orci en Kurtzman schreven het verhaal, het artwork is van de Ita
liaanse striptekenaar David Messina. Het verhaal werd oorspronke
lijk in 4 delen uitgegeven door IDW Publishing en later in 2009
gebundeld. Het verhaal leestalseen trein, de beelden zijn vaak filmisch
weergegeven.

Gedetailleerd waar nodig, soms als stroken die je niet per pagina
maar over de breedte van twee pagina's moet lezen. Messinaweet de
karakters goed te treffen, de gelijkenis met de acteurs uit de film en
Star Trek tv-series is frappant. Diverse oude bekenden komen langs: .
Data als captain van de Enterprise-E, Picard als ambassadeur, Geordi
La Forge als ontwerper van de Jellyfish (het door de oude Spock in
de film bestuurde experimentele ruimtescheepje), en Generaal Wort
namens het Klingon Empire. Het geheel geeft een uitstekend achter
grondverhaal waardoor je de film nog beter gaat waarderen.

TFD magazine

Erisdoor de jaren heen, al sinds de originele tv-serie, onnoemelijk veel
verschenenwat betreft StarTrekstrips.VeelalAmerikaans,somsvertaald
in het Nederlands. Geen beginnen aan om daar een overzicht van,
en een eventueel waardeoordeel aan te geven. Ik haal daarom wat
recente krenten uit de pap, de vier boeken die verschenen zijn rond
de laatste Star Trek film van J.J. Abrams .
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ISBN 978- 7-60070-420-6, 98 pagina's (+ 6 pagina's artwork),
Engelstalig, slappe kaft.

In de loop van 2009 verschenen vervolgens 'Nero' en 'Spoek:
Reflections'. Elk ook eerst in 4 deeltjes, begin 2010 in gebundelde
uitgaves.

Star Trek, Nero
is een vervolg op Countdown en onthuld wat er gebeurde met
Nero en de bemanning van de Narada tijdens de 25 jaar waarin
Nero wachtte op de komst van Ambassadeur Spoek. Hoewel beiden
dus - zoals in Countdown wordt verteld - teruggeworpen werden in
de tijd, gebeurde dat niet tegelijkertijd.

Eenverblijf op RuraPenthe,de Klingon strafkolonie, en eenontmoeting
met V'ger (uit StarTrekThe Motion Picture van 1979) zijn belangrijke
elementen in dit verhaal. Kleine en grote details worden duidelijk:
waarom de Romulan Nero aan één oor geen punt meer heeft, de
betekenis van de tatoeages op de hoofden van Nero en zijn crew,
en hoe Spock op de ijsplaneet Delta Vega terecht kwam. Dit alles
weer fraai vormgegeven door David Messina.

ISBN 978- 7-6007 0-603-3, 90 pagina's (+ 72 pagina's artwork),
Engelstalig, slappe kaft.

Star Trek, Spock: Reflections
hoort eigenlijk niet in dit rijtje thuis omdat het verhaal niet van Orci &
Kurtzman is,maar van de broers Scott en David Tipton. Het artwork is
echterwel van David Messina,en het verhaal is in feite ook een prequel
op de film van J.J. Abrams. De Tipton broers zijn thuis in de materie, ze
hebben voor IDW Publishing diverse scenario's geschreven voor Star
Trek stripseries.

Hier draait het om Spock en zijn beslissing om op Romulus te gaan
wonen, eerst undercover voor de ondergrondse 'Reunification
movement', later als erkend Federation Ambassador. Tijdens een
reis naar Romulus blikt Spock terug op de vele gebeurtenissen in
zijn lange leven. Scènesuit zijn jeugd, zijn reizenmet Kirken consorten,
ontmoetingen met Picard, Saavik,doctor Chapel (voorheen nurse Cha
pel), captain Harriman van de Enterprise-Ben andere bekenden uit het
StarTrek universum.

TFD magazine

Uiteindelijk brengt hij het stoffelijk overschot van Kirk terug naar
Aarde om het een laatste rustplaats te geven in lowa, Kirk's geboorte
grond (volgens de originele canon, in de J.J. Abrams film wordt Kirk
in de alternatieve tijdlijn die door de Narada veroorzaakt wordt, in
de ruimte geboren).

ISBN 978-7-60070-590-6, 98 pagina's (+ 6 pagina's artwork),
Engelstalig, slappe kaft.

Star Trek The Official Motion Picture Adop ta tion
verscheen in 2010. Een stripversie van de Abrams film. Eerst in 6
deeltjes, en in oktober 201 0 in een gebundelde uitgave. Hier is het
verhaal uiteraard wel van Orci & Kurtzman, naar hun scenario voor
de film, en is het artwork weer van Messina. Er is duidelijk gebruik
gemaakt van stills uit de film, maar goed bewerkt tot een fraai
ogende stripversievan de film. Aan het verhaal van de film voorafgaand
zijn er een aantal pagina's gewijd aan de geboorte en jeugdjaren van
Spock en Kirk. Waarom die fraaie Corvette het ravijn in moest? Lees
het en je weet het!
Het verhaal hoef ik hier verder niet toe te lichten. Iedereen die de
film gezien heeft, kent het. Voegt een stripverhaal daar nog iets aan
toe? Behalve genoemde extra pagina's over de jeugdjaren van Kirk
en Spock niet echt veel. Een movie adaptation moet je vooral als
een losstaand iets zien, een andere vorm van vertellen in woord en
beeld. Een fraai staaltje van de 'negende kunst' zoals striptekenwerk
in Frankrijk genoemd wordt.

ISBN 978- 7-60070-765-8, 732 pagina's (+ 7 pagina's artwork en 9
foto's uit de film), Engelstalig, slappe kaft.

Mocht ik jullie interesse gewekt hebben: de boeken zijn met enige
moeite misschien verkrijgbaar in Nederland, bij de betere stripwinkels
of door ze te bestellen bij The American Book Center, waar je als
TFD'er 10% korting krijgt op vertoon van je TFD-pas. Via internet
zijn ze echter veelal sneller (en soms nog voordeliger) te vinden. Let
er wel op dat je de gebundelde versie besteld, de losse deeltjes zijn
namelijk ook her en der op internet te vinden. Hou de ISBN-nummers
in de gaten en het aantal pagina's. En als je op auteur zoekt: de
verhalen van Countdown, Nero en de filmverstripping zijn welliswaar
van Orci & Kurtzman, maar de bewerking van die verhalen tot strip
scenario's is door Mike [ohnson en Tim [ones gedaan. Ere wie ere
toekomt.
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I Romulans
Door: Peter van Mierlo
De Romulans zijn een ras afkomstig van de planeet Romulus in het Bèta
Kwadrant. Romulans zijn biologisch gezien de neven en nichten van de
VuJcans,aangezien ze afstammelingen zijn van diegenen die de ideeën van
Surak tijdens de Tijdvan de Opstanding verwierpen. Het Romulan Sterrenrijk
is de Romulan overheid en één van de grootste machten in de ruimte.

r

Romulans missende rigoureuze mentale discipline van devolgelingen
van Surak. Ze zijn een gepassioneerd volk en laten makkelijk extreme
emoties zien.
Het gebrek aan mentale discipline zou de verklaring kunnen zijn dat
de Romulans geen telepathische mogelijkheden hebben.
Er zijn verschillende voorbeelden van kruising tussen Romulans en
andere rassen, zoals Sela (Mens/Romulan), Ba'el (Klingon/Romulan),
en de grootvader van Simon Tarses(Mens/Romulan).
De Vulcans hebben een grotere fysieke kracht dan de meeste huma
noïden, maar de Romulans lijken niet sterker te zijn dan de meeste
mensen. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het gebrek aan discipline
en de slechtere condities op Romulus.

Gemeenschap
In de Romulan gemeenschap beïnvloeden militaire en politieke rangen
de sociale status. De Romulans zijn lid van een militante organi
satie, die hel verdedigen van het Romulan Rijk en de eigen eer als
enkele van de belangrijkste zaken zien. De militaire dienst en de
daarbij horende rang zijn doorslaggevend in de sociale omgang.
Het leger speelt dus een grote rol in de gemeenschap, maar de
Romulan Senaat heeft de controle over de overheid.
De hoogste Romulan rang is de Praetor. De Praetor is de leider van
de Romulan Senaat en de absolute leider van het gehele Rijk. Tevens
is de Praetor de leider van het Continuing Committee, wat bestaat
uit de elite van de Romulan samenleving.
De overheid van Romulus is afhankelijk van de Romulan geheime
dienst, de Tal Shiar,om de orde en stabiliteit in de burgergemeenschap
en het leger onder controle te houden. De Tal Shiar staat bekend
om haar wrede tactieken. Zo zijn ontvoering, marteling en moord
een belangrijk wapen. De meeste Romulans durven zich niet tegen
de overheid uit te spreken, omdat ze bang zijn voor de Tal Shiar. Er
lijkt een zekere spanning te bestaan tussen de geheime dienst en
het leger. De Romulan gemeenschap gebruikt als een van de weinige
ontwikkelde rassen uit het Alfa en Bèta Kwadrant slaven om de vuile
klussen op te knappen. De slaven zijn verplicht om dwangarbeid uit
te voeren en mee te vechten in oorlogen.
Romulanshebben de neiging om ietwat xenofobisch te zijn. Ze trekken
zich regelmatig voor langere periode terug in hun eigen gebied .

TFD magazine

In STAR TREK

Oorsprong
De Romulans en de Vulcans worden vaak gekenmerkt door ribbels
op het voorhoofd. De Romulanszijn vaker gezien met de ribbels, maar
er zijn ook enkele Romulans zonder de ribbels. Sommige speculeren
dat de Romulansen de Vulcans afstammelingen zijn van Sargons volk.
Sargonsvolk zou Vulcan zesmiljoen jaar geleden bevolkt hebben. Deze
theorie werd later verworpen door het bewijs van de oude hurna
noïden.
In de 4e eeuw verspreidden de hervormingen van Surakzich snel over
Vulcan. Hel volk omarmde de ideeën van logische principes en het
uitbannen van emoties. Erwas slechts een minderheid die zich hier
niet in kon vinden en deze vertrokken dan ook naar andere werelden.
Enkele bekende plaatsen met nederzettingen zijn Calder 11,Dessica
11,Draken IV,Yadalla Prime en Barradas 111.Dit zou het centrum kun
nen zijn van een nieuw ontstaan ras, de Debrune, maar deze stier
ven later weer uit.
Op een gegeven moment settelden de verdreven Vulcans zich op
een tweetal planeten, namelijk Romulus en Remus. Romulus was
een klasse M planeet, terwijl Remus een harde planeet was die
eigenlijk niet geschikt was voor humanoïde levensvormen. Er leefde
echter een ras, genaamd Remans. Er waren verschillende dilithium
bronnen, waardoor de planeet toch waardevol was. De Remans
werden als tweederangs burgers gezien en schaamteloos door de
Romulans gebruikt als slaven. De Remanswerden gedwongen om in
de dilithium mijnen te werken en verschillende oorlogen in naam
van de Romulans uit te vechten. Eenbekende oorlog was de oorlog
tegen de Dominion. Vanaf deze twee werelden wisten de Romulans
een groot interstellair rijk op te bouwen met vele werelden. Het rijk
strekt zich zelfs uit in het Bèta Kwadrant. Uiteindelijk werd het rijk
bekend als het Romulan Sterrenrijk.

Fysiologie
Erzijn vele subtiele fysiologische verschillen tussen de twee rassen.
Dokter Beverly Crusher probeerde eens om de Romulan Patahk te
behandelen die aan synaptische afbraak leed. Ze gebruikte dezelfde
methode als ze bij Vulcans gebruikt, maar dit bleek niet te werken.
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Ze worden soms zelfs als ware racisten gezien en er zijn Romulans
die geloven dat het Romulan Sterrenrijk ooit de macht zal hebben
over het gehele universum, aangezien de Romulans het beste zouden
zijn. De Romulans hebben geen last van discriminatie op basis van
geslacht.Mannen en vrouwen staan naastelkaarop de oorlogsschepen
en hebben beide evenveel kans om een hoge rang te bereiken.

Cultuur en traditie
Bijde Romulansontbreken de krachtigementale disciplinesdie aanwezig
zijn bij de volgelingen van Surak. De Romulans en de Vulcans hebben
beide de ongecontroleerde agressie van zich af weten te schudden.
Bijde Romulansheeft indirectheid de plek ingenomen van de agressie,
waardoor ze vaak met achterdocht worden bekeken. Deze repu
tatie werd in de laatste jaren versterkt door de handelingen van de
huidige overheid. Tijdens de 23e eeuw gebruikten de Romulans regel
matig pijnlijke en onplezierige doodstraffen om van hun criminelen af
te komen. Voordat de straf bekend wordt gemaakt mag de verdachte
gebruik maken van het Recht van Verklaring. De Romulans spreiden
met tegenzin enige open vijandigheid ten toon. Ze zijn in staat om
lange tijd een schaakspelmet de tegenstander te spelen. Ze proberen
deze zo te manipuleren dat hij een fout maakt, waardoor de Romulans
een goede reden hebben om aan te vallen.
Eenvan de grootste angsten van de Romulans iszichzelf ten schande
te maken. Ze zijn hier banger voor dan de dood. Met dit in gedachten
zullen de ouders van een gehandicapt kind zich ontdoen van dit
kind. Volgensde Romulansis het kind een verspilling van voorzieningen
en bronnen.

Door de totalitaire aard van de Romulan gemeenschap wordt ver
raad als een grote misdaad gezien. In de samenleving lopen vele
security officers in burger rond om iedereen op een lijn te houden.
Doordat bijna niemand weet wie de security officers zijn is er grote
paranoia ontstaan.
Eengebruikelijke Romulan groet is '[olan Tru'. Het is onbekend wat
de precieuze betekenis van deze spreuk is, aangezien het tijdens de
begroeting en afscheid gebruikt kan worden.
In de 24e eeuw begon zich langzaamaan een groep af te scheiden.
Deze groep wilde de Vulcans en hun idealen beter leren kennen.
Het ultieme doel was de hereniging tussen de Vulcans en Romu
lans. Spock was bij deze beweging betrokken. Nadat Shinzon een
greep naar de macht had gedaan op Romulus is het onbekend wat
er met deze beweging gebeurd is.
Om zich bij het isolationisme te houden zul je zelden Romulan han
delaren, soldaten of premiejagers zien. Hoewel andere militair inge
stelde rassen, zoals de Nausicaans, Breen en de Klingons, zich vaak
te koop aanbieden, zullen de Romulans dit zelden doen. Dit zou te
maken kunnen hebben met het superioriteitsgevoel, omdat ze vinden
dat er mensen onder hen moeten werken. Ze dienen liever het Rijk
op een andere manier. Ze staan vrij onverschillig tegenover geld
en andere materiële zaken, omdat ze de verbetering van het Rijk
als geheel belangrijker vinden. Om 'gerechtigheid' op andere pla
neten te waarborgen zullen ze premiejagers van andere werelden
inhuren.

TFD magazine

Eerste contact
De Romulans wisten al geruime tijd van het bestaan van de Aarde,
voordat de mens ook maar enig benul had van het bestaan van het
andere ras. De Romulans waren in de hoogste rangen van het Vulcan
Hoge Commando geïnfiltreerd en waren zowel onder de indruk,
als wel verward door de mensen. De NX-Ol Enterprise kwam een
Romulan mijnenveld tegen, waardoor ze nog meer aandacht van
de Romulans kregen. Zelfs na het uitvechten van de Aarde-Romulan
Oorlog wisten de mensen nog niet waar ze mee te maken hadden. Ze
kwamen pas in de 23e eeuw achter het bestaan van de Romulans.
Na het Verdrag van Algeron trokken de Romulans zich weer terug
in hun isolatie, maar hun fascinatie met de mensheid werd er niet
minder om. Na een Borg aanval op een Romulan buitenpost ver
dachten de Romulans de Federatie van een aanval. De Romulans
kwamen weer terug op het interstellaire toneel met de simpele zin:
'We zijn terug'.

Relaties met andere rassen
Door de xenofobische houding van de Romulans zullen ze eerder
een ras veroveren, dan dat ze er een alliantie mee zullen sluiten. Er
zijn echter wel verschillende samenwerkingsverbanden opgesteld.
Er bevond zich enige tijd een Cardassian ambassade op Romulus
en Elim Garak zou hier 'gewerkt' hebben als een 'tuinman'.
Dit wijst naar een diplomatisch verbond tussen beide rassen. Door
dat ze samen werkten om een aanval uit te voeren tegen de Domi
nion werd dit beeld nog meer bevestigd. De gezamenlijke aanval
van de Obsidian Orde en de Tal Shiar liep uiteindelijk op niets uit.
De Romulans hadden alle banden met de Cardassiansverbroken in
de tijd van de Dominion Oorlog. Wanneer dit precies gebeurd is
zal onbekend blijven.
Eenbekende spreuk van de Romulans is: 'Keer nooit je rug naar een
Breen'. Hoewel deze spreuk als humoristisch opgevat kan worden,
kan het ook als indicatie worden gezien voor vijandigheden tussen
de Breen en de Romulans. Tijdens de Dominion Oorlog wilde de
Thot van de Breen de planeet Romulus voor zichzelf houden. Dit kan
duiden op een gespannen situatie tussen de rassen.De Romulans heb
ben echter de meeste hekel aan de Vulcans. Dit zal vooral te maken
hebben met het verleden.
Na de splitsing zouden de twee rassenelkaar voor een onvoorstelbaar
lange tijd blijven wantrouwen. Enkele Romulans begonnen hier
genoeg van te krijgen, waardoor ze een beweging oprichtten die
het doel had om de twee rassen dichter bij elkaar te brengen. Het
wordt aangenomen dat de beide rassen pas in de 23e eeuw van de
splitsing op de hoogte werden gebracht. De Romulans hadden in
de 22e eeuw al meerdere keren hoge posities in het Vulcan Hoge
Commando ingenomen. Het is onbekend of ze deze posities lang
hebben kunnen behouden en hoe dit überhaupt mogelijk was. De
precieuze datum van de splitsing is onduidelijk, maar het is duidelijk
dat het pas na de tijd van Surakgebeurd moet zijn. Volgens de Aardse
kalender zou het na de 4e eeuw gebeurd moeten zijn.
De Klingons en de Romulans hadden een korte alliantie. Door een
aantal ontwikkelingen, waaronder het Khitomer Bloedbad, ontstond
er bij de Klingons een diepgewortelde haat voor de Romulans. Het
is waarschijnlijk dat de Romulans de Klingon gemeenschap in het
geheel afkeuren.
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I Ferengi
Door: Peter van Mierlo
Hun lichamelijke kenmerken zijn vooral hun grote ronde oren aan de
zijkanten van hun hoofd. Deze oren hebben een uitvloeiing tot en met de
wenkbrauwen. Hun neus isgeribbeld en breed. Ook zijn de Ferengiwat kort
van postuur. De tanden van de Ferengi zijn spits toelopend. Deze worden
regelmatig geslepen
Hun oren zijn gevoelig en hebben naast horen ook eenseksuelefunctie.
Het voedsel bestaat uit kevers daar zijn ze dol op die dingen, ze snuiven
ze zelfs op.

r-
In STRR TREK

Wat opvalt is dat bij het eerste contact de Ferengi meer het gedrag
vertoonden van aardse apen, terwijl ze later toch meer op 'normale'
mensen leken.

Rol van vrouwen
Hun wetten zijn heel erg seksistisch in verhouding tot die van de
mens. Een regel is bijvoorbeeld dat vrouwelijke Ferengi geen winst
mogen maken, een andere betreft zelfs een verbod op het dragen
van kleren.

Cultuur
De hele Ferengi samenleving is gebaseerd op de principes van han
del, en vooral winst. Deze visie is doorgedreven tot in hun wet
boek, de 'Rules of Acquisition' (Verwervingsregels). Een eerste
gedocumenteerd contact met de Federatiewas er in 2364, toen de
USSEnterprise-D hen ontmoette. Hoewel de eerste contacten vij
andig waren, werden de contacten in de loop van de tijd toch
beter; temeer omdat de Ferengi de mogelijke winst inzagen die ze
konden behalen door contacten met de Federatie.
Als een Ferengi sterft dan wordt zijn lichaam gevriesdroogd en in
plakjes gesneden. Dezeworden dan bij opbod verkocht. Het is zelfs
mogelijk om deze plakjes al bij het nog in leven zijn van de Ferengi
te verkopen. Levertijd is dan wel binnen 30 dagen.
Hoewel de Ferengi geen echte vijanden hebben, worden ze door
veel rassen toch geminacht; juist door hun doorgedreven drang
naar winst en hun oneervol handelen. Het blijft een feit dat ze pre
cies wel een functie vervullen in het alfa en bèta kwadrant.
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Religie
Volgens de Ferengi traditie is de Zalige Schatbewaarder een boven
natuurlijke accountant die de Goddelijke Schatkamer onder beheer
heeft, het Ferengi hiernamaals. Daar word de balans van winst en
verlies van een overledene geïnspecteerd en bekeken of ze toegang
kunnen krijgen tot de Schatkamer en onder toezicht van de Hemelse
Veilingmeester kunnen bieden op hun nieuwe leven. Ferengi waarvan
de balans negatief is, worden naar de Kelder van Eeuwige Armoede
gestuurd in plaats van de Schatkamer.

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



Ferengi mogen bidden voor de Schatbewaarder, waarbij ze vaak lati
num staven deponeren in een opvangbak die in het beeld gemaakt
is van de Schatbewaarder. Vaak begint het Ferengi gebed met 'Geze
gende Schatbewaarder,wiens hebzucht tot in de eeuwigheid duurt, sta
dit smeergeld toe uw oren te openen en hoor dit pleidooi aan van
uw meest nederige schuldenaar.'

Planeet
De thuisplaneet van de Ferengi is Ferenginar. Het is bekend dat het
altijd overal regent op deze planeet. Ferenginar is het centrum van de
FerengiAlliantie. Doordat de Ferengi zich niet echt inlaten met de
politiek van de andere grote rijken, is er verder weinig bekend van
hun territorium.

Politiek
Normaliter stelde de Ferengi Alliantie zich neutraal op in de poli
tiek in de ruimte, aangezien ze alleen geïnteresseerd waren in
winst en het maken van vijanden hier niet toe bijdroeg. De meeste
Ferengi handelszaken werden gevoerd buiten medeweten van de
overheid om. Als gevolg hiervan werd de Ferengi Alliantie ook
niet verantwoordelijk gehouden voor de paar conflicten tussen
de Federatie en de Ferengi Alliantie in de 2360's.
Tijdens de Dominion Oorlog bleef de Ferengi Alliantie officieel neu
traal, maar men was van mening dat op handelsgebied de inte
resse naar de machten in het Alfa Kwadrant uitging. Ook tijdens
de bezetting van Bajor kozen de Ferengi geen partij, maar werd
er handel gedreven met zowel de Cardassians als de Bajorans.
Deze handelswijze werkte echter niet tegenover alle rassen. De
Klingons verachtten de Ferengi in bijna alle gevallen, ondanks dat
er geen bekend conflict tussen beiden bekend is. Voor Vulcans werd
zelfs een waarschuwing uitgegeven die vermeld was in de regels
van acquisitie.
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Ondanks dat de FerengiAlliantie neutraal was, maakte de economische
macht van de Ferengi Alliantie deze toch tot een belangrijke speler
in de ruimte.

Regering
Hun leiderschap is een samengevoegde gemeenschap genaamd
de Ferengi Alliantie die in 10000 jaar tijd is gevormd. De Ferengi
zijn kapitalistisch en al hun doelen hebben te maken met winst.
Ze verkennen de ruimte in de hoop nieuwe commerciële moge
lijkheden te vinden. De overheid stond onder het toezicht
van de Grote Nagus vanuit de Toren van de Handel op Feren
ginar. De macht van de Nagus was afkomstig uit zowel het
Certificaat van Kansen als de Regelsvan acquisitie.
Op Ferenginar was het de gewoonte om zich hogerop te werken
met behulp van omkoping. Van een Ferengi die aspiraties had naar
een hogere positie in een overheidsagentschap, in het bijzonder
de FCA, werd verwacht dat hij een dikke winst maakte, niet alleen
voor zichzelf maar ook voor zijn meerdere(n). Het raadplegen van
of contact zoeken met een overheidsfunctionaris vereisteal een latinum
donatie.

Agentschappen en instellingen
Ondanks het ondersteunen van een vrij systeem aangaande handel,
bestonden er wel diverse agentschappen om de handel en in goede
banen te leiden. Het had er echter alle schijn van dat deze agent
schappen niet vies waren van corruptie en omkoping om hun doel
te bereiken.

De Ferengi Commercie Autoriteit (of FCA) was een agentschap dat
zich bezighield met het toezicht op de handel en de uitvoering van
de handelswetten. Agenten van de FCAwaren bekend als liquidators
en werd bestuurd door de Raadvan liquidators. Het hoofdkantoor
van de FCAbevond zich op de 40e verdieping van de Toren van de
Handel bij de Heilige Marktplaats. De FCArichtte zich hoofdzakelijk op
handelszaken tussen Ferengi onderling, terwijl de Ferengi Handels
Missie zich bezighield met zaken tussen Ferengi en andere rassen.

De Ferengi Gezondheid Commissie hield het toezicht op gezondheids
regels in zaken en het publieke leven en had de macht om de handels
vergunning van een Ferengi in te trekken.

De Ferengi Spel Commissie hield het toezicht op alle gokactiviteiten
binnen de Alliantie.

Militaire ce eee
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Rangenwerden aangeduid met onderscheidingstekens op het uniform
maar ook door kleine, groene tatoeages op het rechter voorhoofd.
Deze tatoeage bestond uit het Ferengi logo en, afhankelijk van de
rang, één of meerdere chevrons naast het logo. De tatoeage \(an een
DaiMon bijvoorbeeld bestond uit het logo en twee chevrons.

De Slag om Prexnak, tussen de Ferengi en de Lytasians, was het
enige militaire treffen van de Ferengi Alliantie en was de belangrijk
ste slag in de Ferengi geschiedenis. Eenvergelijkbare treffen vond in
2374 plaats tussen de Ferengi Alliantie en de Dominion, het enige
'treffen' dat de twee machten hadden tijdens de Dominion Oorlog.

Het militaire apparaat van de Ferengi Alliantie was grotendeels
geënt op de D'Kora-klasseMarauder sterrenschepen. Het leger werd
ingezet om de zakenbelangen van de Ferengi te beschermen, niet
om oorlog te voeren. EenMarauder stond normaal gesproken onder
het commando van een DaiMon die geautoriseerd was om namens
de Alliantie nieuwe handelsbetrekkingen aan te knopen.



'U' verhaalt over de belevenissenvan de epischeheld Kahless.Hijoverleeft
op eervolle wijze een harde strijd en verschillende dramatische
gebeurtenissenen vindt de liefde van zijn leven. Zijn ervaringen vormen
de basis voor de Klingonethiek en -cultuur, door hem vereeuwigd
in de paq'balth: de code van de eervolle strijd.

Op dinsdag 5 april was het zover. Als inwoner van Zwolle verkeerde
ik in de luxe om gewoon op de fiets te kunnen springen en 10 minu
ten later was ik op de plaats van bestemming. Van die 10 minuten
besteedde ik er 5 om de exacte locatie te bereiken, want Voi-Z was
niet alleen excentriek wat betreft het programma, ook de locaties
waren niet echt allerdaags.

I ,
IN

~WOLLE
Plaats van handeling was de voormalige Philipsfabriek, een con
structiehal uit de oude doos: veel staal, beton, dikke buizen en de
geur van zware machines. De 'stoelen' waren tribunebanken die
van de lokale voetbalvereniging geleend leken te zijn. Echt een locatie
waar Klingons zich uitstekend thuis zouden voelen. Want dit krijgers
volk is nou niet het type dat in een schoon en klassiektheater rustig
op het rode pluche gaat zitten.

Door: Frank Maurits
Deeersteweek van aprilstond inZwolle inhet teken van Voi-Z,
een festival geheel gebaseerd op zang en opera. Niet zozeer
het geijkte werk dat met enige regelmaat in de Nederlandse
muziektheaters iste beluisteren maar de nadruk lag meer op
de wat minder gangbare, excentriekere werken. Daar past
een opera diegeheel op een fictieve taal en cultuurgebaseerd
is prima tussen en zodoende was de Zeebeltproductie lUI
onderdeel van het programma

Grote afwezige was Michael Dorn (Worf). In hun enthousiasme
reageerden enkele fans als een speer op de oproep van onze eigen
website om zich snel aan te melden voor een signeersessiemet Dom,
maar helaas... Deeerstedag in april kent de traditie dat je niet allesmoet
geloven wat er gezegd en geschreven wordt.

De vroege bezoekers hoefden zich niet te vervelen, want in de
fabriekshal was mooi Klingon materiaal uitgestald, waaronder

enkele indrukwekkende muziekinstrumenten.
Erg fraai waren de tentoongestelde artifacts
die oorspronkelijk uit Qo'noS afkomstig zijn
en in de loop der eeuwen hier op Aarde zijn
gevonden. Hiermee werd maar weer eens
bewezen dat de Klingons al eens op Aarde
geweest zijn.
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Nieuw was dat de opera voorafgegaan werd
door een korte film, waarin Klingons van de
Khemorex Klinzhzai Fleet optraden. Verder
werden tussen de bedrijven door korte tekst
fragmenten vertoond.

Wederom was de vertolking enorm indrukwek
kend en liet het gezelschapeen verpletterende
indruk achter. Niet in het minst bij de sterfscène
van Kahless,waarbij de oerschreeuwvan Lukara
weerklinkt door de enorme hal.
Geregeld treedt het gezelschap nog op met 'U'.
Raadpleeg hun website www.u-theopero.crq voor de
eerstkomende voorstelling .
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INTERNATIONAL SPACE TRANSPORT ASSOCIATION
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Door: Frank Maurits
Op 8 april werd het nieuwe kantoor van ISTAgeopend. ISTAstaat voor
International Space Transport Association onder leiding van Ronaid Heister.
Dezeorganisatie wil als eerstecommerciëleruimtevaart realiseren,endaarbij
valt ook bemande ruimtevaart.

Omdat het op 12 april exact 50 jaar geleden was dat de eerste mens de ruimte in ging,
werd ter ere daarvan een speciaal gala-diner in het Aviodrome in Lelystad gehouden. Enkele
geluksvogels van The Flying Dutch mochten er bij zijn.

De happening begon eerst op het middaguur met de opening van het nieuwe kantoor in
Den Haag. Tegen de avond stond het galadiner op het programma. De acht vrijwilligers van
The Flying Dutch hielpen bij het begeleiden van de gasten. Veel gasten waren aangenaam
verrast bij het zien van Star Trek personages en meermalen werden de vrijwilligers van de
TFD door diverse gasten, afkomstig uit alle uithoeken van de wereld, op de foto gezet.

ISTA heeft grote plannen, zo bleek uit de toespraak van Heister. De organisatie wil, liefst
vanuit Lelystad, commerciële ruimtevluchten opzetten, liefst ook toeristische uitstapjes buiten
de dampkring. In dat opzicht zijn de ambities van ISTAvergelijkbaar met die van Virgin
Galactic. Niet zo vreemd, want Heister was verbonden aan Virgin Galactie. Vanzelfsprekend
zullen we de verrichtingen van ISTAmet belangstelling volgen!
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Door: Joyce Geurts
Houd je van series als X-files, The Eleventh Hour,NC/S, CSf?
Dan vind je fringe misschien ook wel een leuke serie. Deze serie heeft namelijk aspecten van
de diverse eerder genoemde series: er zijn federale agenten, (bovennatuurlijke) mysteries,
'whodunits', mysterieuze bad guys, 'crazy' scientists, etc...
Misschien niet voor 'elk wat wils', maar vast wel voor velen. Jemoet wel even volhouden, want
zoals elke goede wijn, en serie, heeft fringe wat tijd nodig om te 'rijpen'. Dus kijk even door de
eerste afleveringen heen en je zult merken dat, zodra de overkoepelende verhaallijn zich meer
en meer begint te kristalliseren, de serie steeds interessanter wordt op.

De serie begint als tijdens een vlucht van Hamburg naar Boston alle
passagierseen vreselijke dood sterven: ze smelten als het ware. FBI
agente Olivia Dunham krijgt, samen met haar partner en geliefde
[ohn Scott, de opdracht om te onderzoeken wat hier gebeurd is.

Tijdens het onderzoek raken zij betrokken bij een explosie, waar
[ohn een soort chemische besmetting oploopt, waardoor hij als het
ware verandert in kristal.

Olivia gaat uiteraard op zoek naar een mogelijke oorzaak hiervoor
en stuit tijdens haar zoektocht op ene doctor Walter Bishop, een
wetenschapper die al 17 jaar in een psychiatrische kliniek verblijft
sinds zijn experimenten tot de dood van een van zijn medewerkers
geleid hebben. Hij zou de enige zijn die haar verder kan helpen in
het onderzoek.

Het is echter niet mogelijk voor Olivia om Walter op te zoeken,
alleen familie is hiertoe in staat. Maar uiteraard is onze heldin niet
voor één gat te vangen en weet zij Walters zoon, Peter, te traceren.
Peter is een genie, maar met een dubieuze achtergrond. Met een
beetje chantage weet zij hem zover te krijgen dat hij haar helpt met
het regelen van een ontmoeting met Walter. Deze eist weer zijn
lab aan Harvard te kunnen gebruiken, en natuurlijk krijgt Olivia dit
voor elkaar.

Het verdere onderzoek leidt naar een groot bedrijf, Massive Dynamic,
en de oprichter en directeur ervan. Oprichter iseen voormalig assistent
van Walter, namelijk William Bell.
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De directeur is Nina Sharp, die we regelmatig terugzien in de diverse
afleveringen van de serie, evenals het bedrijf zelf.

Een tweetal andere belangrijke personages zijn Charlie Francis,
Olivia's latere partner, en Philip Broyles, hun leidinggevende, een
typisch voorbeeld van 'ruwe bolster, blanke pit'.

Met zijn allen weten ze dan de oplossing van het mysterie te vinden,
maar wat er precies gebeurd is ga ik natuurlijk niet verraden voor
degenen die het nog niet gezien hebben. Ze komen er echter ook
achter dat een incident zoals dit plaatsvond in het vliegtuig niet
een geheel op zichzelf staand iets is, maar onderdeel uitmaakt van
diverse 'fringe science' incidenten, die samen een soort patroon
('The Pattern') vormen. Broyles, die onder de indruk was van het
werk van Olivia stelt haar vervolgens aan in de zogeheten 'Fringe
Division', die zich bezighoudt met onderzoeken van deze incidenten.
Uiteraard heeft Olivia hier de hulp van Walter en Peter bij nodig.

De pilot iseen fascinerend begin van deze serie, waarin we te maken
krijgen met de meest vreemde verschijnselen met een (pseudo)
wetenschappelijk tintje. De serie bestaat uit losse verhalen, verge
lijkbaar met de bekende 'monster of the week-stories' die we uit
andere series zo goed kennen, maar dat is niet alles. Erloopt ook een
rode draad door het verhaal heen, die alles te maken heeft met het
verleden van Walter Bischop en William Bell. We gaan zien dat expe
rimenten dieWalter vroeger gedaan heeft, behoorlijke gevolgen kunnen
hebben. Zowel in de individuele afleveringen als in de overkoepelende
verhaallijn zien we dit terug.

-----------=--~----------------------=-------------------------~--
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Enhoewel Walter een beetje excentriek, vreemd, verward, maar over
het algemeen wel sympathie-opwekkend personage is, de dr. Bishop
van vroeger was niet bepaald een lieverdje. Hij heeft dingen gedaan
die je liever zou vergeten ... Oh wacht, dat is nu ook precies wat er
gebeurd is.Walter heeft namelijk geheugenverliesvoor een groot deel
van zijn verleden. Dit geheugen komt stukje bij beetje terug, natuur
lijk net op de momenten waarop het nodig is om het 'probleem van
de week' op te lossen.Die problemen vormen dan de triggers om net
dát stukje geheugen terug te krijgen.

In de loop van de serie komen we achter steedsmeer en meer dingen
die Walter al dan niet samen met zijn voormalige partner William Bell
gedaan heeft en waar dat dan toe geleid heeft. Eenvan die gevolgen
van de experimenten zorgt weer voor een groot deel van de verhaallijn
van het derde seizoen: het blijkt namelijk dat er andere (parallelle) uni
versumszijn. Naar eenvan deze parallelwereldenhebben Bishopen Bell
een doorgang weten te creëren.

Walter heeft vervolgens iets gedaan (helaas kan ik niet concreter zijn
i.v.m. mogelijke spoilers) dat er toe geleid heeft dat er in dat andere
universum een soort 'scheuren' ontstaan zijn, waardoor het hele
voortbestaan ervan in het gedrang komt. In het derde seizoen komen
we meer over dit universum en enkele personages daaruit te weten,
bijvoorbeeld Walternate en Bolivia. Walternate is natuurlijk het alter
ego van Bishop en Bolivia, ofwel B-Olivia, dat van Olivia.
Op het moment van schrijven van dit artikel wordt Fringe niet op de
Nederlandsetv uitgezonden, maar voorheen werd de serieuitgezonden
op Net 5. Hopelijk gaan zij hiermee weer verder. In Amerika is in elk
geval 'groen licht' gegeven voor het vierde seizoen.

Blair Brown
Kirk Acevedo
Mark Valley

'Wie is wie?'
Personage Acteur
Olivia Dunham Anna Torv
Peter Bishop joshua lackson
Dr. Walter Bishop john Noble
Philip Broyles Lance Reddick
Nina Sharp
Charlie Francis
john Scott

Fringe Science:
Dit is een tak van wetenschap die nogal omstreden is en voor sommi
gen erg speculatief. Soms wordt er ook wel van pseudowetenschap
gesproken en er worden zelfs nog minder vriendelijke benamingen
eraan gegeven, zoals 'junk Science', 'Pathological Science' of 'Voodoo
Science'. Het betreft hier dan ook gebieden die voor een groot deel
(nog?) onbekend terrein zijn en daardoor niet algemeen geaccepteerd.
je kunt hierbij denken aan zaken op het gebied van het paranormale
of buitenzintuiglijke, zoals telepathie, levitatie, onzichtbaarheid, helder
ziendheid en noem maar op. Ook zaken als tijdreizen, bestaan van
meerdere dimensies dan de bekende etc,. kun je hieronder scharen.
En misschien betreft het hier ook wel onbekende gebieden van
wetenschap die nu misschien niet waarschijnlijk lijken, of waar geen
bewijs voor is. Er werd immers ook ooit gedacht dat de aarde plat
was en duikboten en ruimtereizen waren eveneens niet meer dan
pure science fiction ...

Ken je misschien uit
The Secret Life of Us (Nikki Martel), Mistresses (Alex).
Dawson's Creek (Pacey Witter).
The Lord of the Rings (Denethor).
Lost (Matthew Abbadon).
Diverse (TV-) films, gastrollen in veel series.
Law&Order: Trial by jury (Hector Salazar).
Boston Legal (Brad Chase), Human Target
(Christopher Chance).

En last but not least...
De rol van William Bellwordt vertolkt door Leonard Nimoy, ons aller Spock, die hiervoor zelfs
even terugkwam terwijl hij eigenlijk al met pensioen gegaan was.

Tot slot nog een vermelding voor de makers van de serie: dit zijn j.j. Abrams, Alex Kurtzman
en Robert Orci. En waar kennen we deze drie heren ook alweer van? Als je het echt niet
weet, mag je me een mailtje sturen ;).

TFD magazine
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cards from the
final frontier

Door: Harm Koopman
Soms begin ik deze rubriek uit te werken met het gevoel van 'where
I have gone so many, many times before' © maar altijd komt er
weer iets op m'n pad of moet ik zeggen iPad wat ik niet had voor
zien, waardoor het toch een leuke en interessante hobby blijft.

Over iPad gesproken, dat is voor tradingcard liefhebbers of moet
ik zeggen completisten echt een geweldig apparaat! Had ik enkele
jaren geleden nog wel eens moeite met het bevestigen van een vari
ant op een handtekening of kostuum kaartje, nu zitten ze gewoon
allemaal in mijn iPad en dat is reuze handig vergelijken met wat er
ter plekke op een beurs wordt aangeboden.

'Ga jij nog steeds naar beurzen dan?' 'Tuurlijk, want wat is er nu leu
ker dan met gelijk gestemden een nieuwe kaartset de revue laten
passeren?' Zeker de eerstvolgende waar ik chronologisch gezien
aan toe ben. De kalender staat op 10 maart 2010 als 'The Women
of Star Trek' tradingcards wordt uitgegeven. Alweer?

Deze set zorgt in eerste instantie namelijk nogal voor wat verwar
ring. Diverse handelaren en medeverzamelaars denken dat het,
het zoveelste vervolg is op eerdere sets, hetgeen toch echt niet
het geval is. Wel heeft het er alle schijn van dat Steve Charendoff
iets met 'women' heeft, dus kan het zo maar zijn dat iemand die
niet echt heel goed is geïnformeerd de sets een beetje door elkaar
begint te halen.
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Als we gezamenlijk even de geschiedenis in duiken van Rittenhouse
Archives Ltd. komen we er echter wel uit. Het begon allemaal met
een kleine set op 'oversized' formaat met de naam 'The Women of
Star Trek in Motion' tradingcards (maart 2000). Deze set werd heel
snel opgevolgd door 'The Women of Voyager' (augustus 2001). Ik
hoop dat hiermee het 'The Women of .. .' probleem uit de wereld is,
deze editie in 2010 is sowieso de leukste ... want het is in mijn ogen
de eerste echte 'The Women of All Series'©.

Dat begint al meteen met de uitgegeven promo's rondom deze set.
Er is een Pl van Jeri Ryan (Seven of Nine - Voyager), een P2 met
Nichelle Nichols (Uhura - The Original Series) r een P3 met Terry
Farrell (Jadzia Dax - Deep Space Nine) en een P4 met Marina Sirtis
(Counselor Troi - The Next Generation), jammer dat er geen PS is...
Bovendien zijn het ook nog eens prachtige kaarten met een mooie
wat ik heb genoemd 'kleuren schaduw druk' slaat misschien ner
gens op, maar iedereen die ik het uitleg begrijpt het wel.

Het feit dat er geen PSuit Enterprise is wordt in de basis set gelijk
goed gemaakt al zijn er ook wel enige kritische geluiden te horen.
De basis set bestaat uit 81 kaarten in de ietwat ongelijke verde
ling van 27 'The Original Series' dames, 27 'The Next Generation'
dames en van de overige drie series ieder (slechts) 9 dames.

Ook ik ben echter even in verwarring als ik in een van mijn dozen -
Ja mijn, want ze zijn ook dit keer weer duur betaald, mede dankzij
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de Nederlandse fiscus - een kaartje nummer 89 vind van Lily Slo
ane uit First Contact, dat wel dezelfde opmaak heeft als de basisset.
Foutje? Goudmijntje?

Wat doet de completist op zo'n moment, juist die stuift het internet
op ... advies: niet doen rustig eerst even de kat uit de boom kijken ...
een aantal andere kaarten met een nummer hoger als 81 zie ik voor
25 tot 30 dollar overgaan in de handen van een nieuwe eigenaar.

Tot er een paar weken later op de Rittenhouse website www.scifi
hobby.com te lezen valt: Een aantal basis kaartjes genummerd 82
tot en met 90, zijn abusievelijk in deze produktierun terecht geko
men, maar bedoeld voor onze nieuwe release 'The Quotabie Star
Trek Movies' , derhalve zullen ze tijdelijk schaars zijn, maar dat zeker
niet blijven. Weer een mysterie opgelost ©.

Daarna duiken we natuurlijk de talrijke subsets in die er tegenwoor
dig bij een set horen. De eerste is dit keer 'Artifex' : 10 verschillende
getekende kaarten, ietwat te kleurrijk naar mijn mening, die we vin
den in 1 op de 8 pakjes. Ik moet bekennen dat ik de achterzijde
feitelijk mooier vind dan de voorkant. Ook hier weer een vreemde
verhouding. Drie 'The Original Series' dames, twee 'Deep Space
Nine', drie 'Voyager' en twee 'Enterprise', waarom helemaal geen
'The Next Generation'?

De volgende subset 'Romantic Relationships' met 9 verschillende en
slechts 1 kaart per doos niet echt eenvoudig te completeren vind ik
naast de kostuumkaarten een hele mooie, zo niet de beste, subset
uit deze release.Mijn favoriet? Ik kan dit keer echt niet kiezen tussen
Spock & Chapel en Neelix & Kes(vooral die laatste past zo lekker bij
elkaar, vinden jullie ook niet?).

Aansluitend hebben we dan nog een subset van 9 kaarten met
slechts 1 per doos, 'Leading Ladies'. AI hoewel we de naam van
deze subset niet te letterlijk moeten lezen, want uiteindelijk is Kate
Mulgrew (Captain janeway - Voyager) de enige echte leading lady
in de set. Bij enkele andere kun je nog op basisvan hun karakter er
een voorstelling bij maken, maar persoonlijk vind ik Doctor Crusher
(Gates McFadden) toch een beetje misplaatst in deze set, hoewel de
kaarten best mooi zijn.

Daarna wordt het smullen en smikkelen voor de completist! Twee
kostuum kaarten per doos met natuurlijk heel veel varianten. Vol
gens de checklist van Rittenhouse zou je 25 kostuum kaarten kun
nen scoren. Op dit moment zitten er 35 in mijn verzameling. Zo
is er behalve een zwarte kostuumkaart van Kate Mulgrew ook een
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grijze en donkerrode variant om er maar eens een (1) voor het voet
licht te halen.

Heel leuk, echt heel leuk vind ik dat Rittenhouse de moeite heeft
genomen als het een bijzonder kostuum is om op het kaartje ook te
vermelden in welke aflevering het kostuum te zien is geweestl Zoals
bijvoorbeeld het bijzondere kostuum van jadzia Dax in 'Blood Oath'
en het hesje van Kate Mulgrew in 'Persistence of Vision'.

Uiteraard ontbreken ook de handtekeningen niet, sterker nog het is
weer een kleine buslading van maar liefst 49 verschillende. Veel van
hen hadden natuurlijk al eerder gesigneerd, zoals Kate Mulgrew, jeri
Ryan, Famke janssen, joan Collins, Terry Farrell en nog een legertje
anderen, maar er zijn toch ook weer enkele nieuwkomers te bespeu
ren. Penny johnson jerald (als Kasidy Yates in Deep Space Nine) ,
Natalija Nogulich (als Admiraal Nechayev in The Next Generation),
Rhonda Aldrich (als Madeline in The Next Generation) Musetta Van
der (als Derran Tahl in Star Trek Voyager), Amanda McBroom (als
Captain Phillipa Louvois in The Next Generation) en... afijn daar zal
ik het dit keer maar bij laten. Oké nog eentje dan ©: Kitty Swink (als
Minister Rozahn in Deep Space Nine). 'Oei Harm, foute boel, die
had toch ook al gesigneerd in 'The Complete Deep Space Nine' in
2003'. 'Tuurlijk maar wie weet dat nog in ons ledenbestand behalve
Mr.Fizzbin zelf' © © en bovendien, daar signeerde ze toch voor de
rol van Luaran en niet voor die van Minister Rozahn....

De echte diehard geeft zich natuurlijk niet gewonnen en wil ook
Sabrina Scharf (als Miramanee in The Original Series), de case top
per kaart hebben. Gevolgd door de dual handtekeningkaart van
Terry Farrell & Nana Visitor (de 3 case kaart) en Majel Barrett (de 6
case kaart).

AI met al voegt Rittenhouse weer een prachtige set kaarten toe aan
haar net als het heelal zelf steeds verder uitdijende collectie. Natuur
lijk gaan jullie me bij leven en welzijn terugzien in ons volgende lijf
blad met 'The Quotal;>leStar Trek Movies' tradingcards.

o ja, voor ik het vergeet: de e-mailer die mij liet weten dat Sabrina
Scharf voor het eerst zou hebben gesigneerd in deze set moet ik
teleurstellen. Het was ook voor mij even zoeken, maar haar eerste
Star Trek handtekening ooit was ook voor de rol van Miramanee
uit 'The Paradise Syndrome' en zat in '2009 Star Trek: The Original
Series tradingcards'. Als er ergens nog een lid van onze vereniging
is dat durft te beweren het antwoord op een Star Trek tradingcard
vraag niet te kunnen achterhalen ... ahum, het is maar goed dat ik
dan zijn of haar naam niet weet © PUTV
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Niet uit
~~@ij0lf~

Door: Harm Koopman
Jullie kennen mij allemaal als schrijver van 'uit de doos', maar naast trading
cards heb ik nog een tweede passie die niet uit de doos komt ©, maar wel
gemaakt wordt van, laat ik maar zeggen, dezelfde houtpulp als grondstof.

Ik ben namelijk ook een verzamelaar van Amerikaanse comics, niet
specifiek alleen StarTrek, maar ook andere science fiction en fantasy
gerelateerde uitgaven zoals de recente uitgave van Dynamite Enter
tainment's 'Warlords of Mars' om er maar eens een (1) te noemen.

In dezemisschienwel enige 'niet uit de doos' uitgave ooit wil ik me ech
ter beperken tot een (mini?) samenvatting van wat er aan Amerikaanse
StarTrekcomics is uitgeven.

Het behoeft geen betoog dat StarTrek comics in den beginne werden
gepubliceerd met toestemming van Paramount Pictures. Een mooi
beeld van wat er allemaal is uitgegeven is te maken aan de hand
van de diverse uitgevers.

Western Publishing was de eerste in de aanzienlijke rij, zij produ
ceerde onder het label Gold Key Comics 61 afleveringen van okto
ber 1967 tot februari 1979. De eerste afleveringen vertoonden
echter nagenoeg geen overeenkomst met de originele televisieserie
en werden bovendien zeer onregelmatig uitgegeven. De eerstenegen
afleveringen waren voorzien van een foto cover. Somswerden zelfsher
drukken gebruikt om een gat in het uitgifteschema te dichten. Het
is het vermelden waard dat 35 afleveringen in herdruk gingen in
vier oversizedpaperback uitgaven die bekend staan als 'The Enterprise
Logs'. Paramount trok kort voor het verschijnen van de eerste film
de Gold Key licentie in.

.20

De uitgave van 'Star Trek: The Motion Picture' is de aftrap van de
eerste Marvel Comics periode. Marvel publiceerde een film adaptie
en aansluitend 18 afleveringen, beginnend in december 1979. Marvels
Star Trek comics bleken echter niet erg goed te verkopen en dus
trok men al in februari 1982 de stekker er uit bij de drukker.

DC Comics verkreeg de Star Trek comics franchise en begon met
publiceren in februari 1984, volgend op het verschijnen van 'Star
Trek 11:The Wrath of Khan'. DC'seerste StarTrekseriesproductieronde
leverde 56 afleveringen, drie jaar uitgaven, twee film adapties, een
tweedelige Who's Who referentie en een zesdelige mini-serie, die
'Star Trek: The Next Generation' introduceerde in comicland. op.

In november 1988 stopte DC met het publiceren van Star Trek
comics. Ze her- en vernieuwde echter hun licentie en begonnen
opnieuw in de herfst van 1989 na het verschijnen van 'Star Trek V:
The Final Frontier'. Maar liefst 6 jaar lang publiceerde DC Star Trek
en StarTrek:The Next Generation comics. Van beide serieswerden 80
afleveringen, zes jaaruitgaven, verscheidene movie adapties, mini
series en speciale uitgaven op de markt gebracht. Ook werden er
twee Star Trek graphic novels gepubliceerd. Uiteindelijk verloor DC
Comics haar publicatie recht voor Star Trek comics in december
1995.

Vermeldingswaardig is dat de allereerste Star Trek graphic novel,
Debt of Honor, origineel een uitgave was in hardcover en later her
drukt werd als paperback .

TFD magazine



Door de jaren heen herdrukte DC overigens ook collecties van zowel
Star Trek als Star Trek: The Next Generation comics. Veel van deze
uitgaven blijven langere tijd in print en kunnen ook nu nog worden
gevonden in zowel nieuwe als tweedehands boekwinkels, naast de
authentieke (Amerikaanse) comic winkels of via het internet, maar
ja wat is daar niet te vinden?

In de zomer van' 993 verkreeg Malibu Comics de licentie om comics
te publiceren op basisvan StarTrek: Deep SpaceNine. Malibu publi
ceerde 32 afleveringen, twee jaaruitgaven, drie mini-series, inclusief
een Deep Space Nine / The Next Generation crossover. samen
met DC en nog diverse speciale uitgaven. Het was tevens Malibu
die diverse nieuwe marketing technieken aanbracht voor Star Trek
comics, zoals zogenaamde 'foil-enhanced' covers, foto covers en
een hologram cover. Net als met trading cards probeer ik ook hier
bij tijd en wijle de completist uit te hangen ©, want ja wie wil nu
vier keer dezelfde comic verzamelen omdat de cover anders is.

Marvel keerde terug op het StarTrekComics toneel via de achterdeur
door in november' 994 Malibu Comics over te nemen. In '995
werden Star Trek: Voyager comics, gebaseerd op de première van
Paramountsvierde StarTrek televisieserie,toegevoegd aan het uitgifte
schema van Malibu's Star Trek: Deep Space Nine line-up, echter het
bleef bij de voorname om dat te doen en kwam nooit echt tot stand
omdat Malibu in december' 995 het recht om Star Trek comics te
publiceren verloor.

Marvel Comics en Paramount Pictures lanceerden een nieuwe lijn
van Star Trek comics in de herfst van , 996, het 30-jarig bestaan
van de originele series. Marvel produceerde 93 Star Trek comics,
gebaseerd op alle vier bestaande televisieseries. Ja,zelfs twee geheel
nieuwe seriesdie Captain Pike'sEnterpriseen Nog's StarfleetAcademy
klasgenoten voor het voetlicht brachten. Ook waren er zogenaamde
eenmalige (one-shots in Amerika) uitgaven, waaronder een film
adaptie, een blik in het Mirror universum, Romulans' eerste contact
met de Borg, evenals een spectaculaire cross-over met Marvel's
X-Men. In , 998, belandde Marvel in een financieel debacle en
besloot uiteindelijke met wederzijds goedvinden haar licentie met
Paramount op te geven. Helaaswas het daarbij zo dat diverse ver
haallijnen niet werden afgemaakt. In 1999 weet Wildstorm Comics,
een 'imprint' van DC Comics, de licentie voor Star Trek comics te
bemachtigen.
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Wildstorm besloot echter niet een doorlopende serie te gaan pro
duceren, maar zette haar pijlen op mini-seriesen eenmalige uitgaven
(ene-shots), hetgeen hen veel meer flexibiliteit opleverde met het
inbrengen van nieuwe artiesten met een science fiction achtergrond.
Wildstorm publiceerde 29 comics, inclusief twee hardcover graphic
novels en drie samenvattingen van one-shots en mini-series. Ver
der participeerden ze in de hernieuwde Deep Space Nine uitgaven
in samenwerking met Pocket Books. In juli 200', besloot Wild
storm door teruglopende verkopen haar publicatieplannen terug te
draaien dan wel aan te passen en uiteindelijk vernieuwde het daar
door haar contract met Paramount niet.

Hetvalt daarna enige tijd stil met de publicatie van StarTreksParamount
franchise totdat, Checker Book Publishing Group in 2004 begint
met het herdrukken van Gold Key Star Trek comics.

Op dezelfdewijze begint een jaar later (2005) Titan Booksmet herdruk
ken van DC Comics StarTrek en StarTrek:The Next Generation comics.

Aansluitend is het Tokyopop dat in september 2006 een klassieke
Star Trek manga anthologie op de markt brengt ter ere van het 40
jarig bestaan van Star Trek. Het bedrijf laat weten nog plannen te
hebben voor twee andere volumes. Een daarvan, een Star Trek: The
Next Generation manga anthologie, ziet het levenslicht in de herfst
van 2008.

Ondertussen is het IDW Publishing dat in de herfst van 2006 de Star
Trek licentie binnen weet te halen en vanaf januari 2007 inderdaad
begonnen ismet publiceren van diverse StarTrek comics. Uiteindelijk
lukt het in de herfst van 2008 IDW ook om een licentie te bemachti
gen voor het herdrukken van enkele DC en Marvel Star Trek comics.
IDW Publishing is ook heden ten dage nog de uitgever die met
enige regelmaat Star Trek publicaties op de markt brengt. Indien
er actuele interesse is van leden voor de huidige IDW uitgaven dan
verneem ik dat graag op harm@tfd.nl waar ik naasthet beantwoorden
van allerlei tradingcard vragen mogelijk nog wel wat ruimte kan vinden
mij in nieuw materiaal te verdiepen @

Verder is het nog het vermelden waard dat Graphic Imaging Tech
nology (GIT Corp) een licentie wist te bemachtigen om Star Trek
comics in digitaal formaat op DVD-ROM uit te mogen brengen. Een
eerste collectie met materiaal van Gold Key,Marvel, DC en Wildstorm
stond in de planning voor september 2008, maar aangezien de
houtpulp hierin ontbreekt heb ik geen idee of het ook daadwerkelijk
tot uitvoeren daarvan is gekomen.

Tot slot van deze 'Niet uit de doos' nog wat statistisch materiaal
voor de liefhebbers:

Western Publishing (Gold Key) ~6' comics

Marvel ~" 1 comics

DC ~27' comics

Malibu ~50 comics

Wildstorm ~29 comics

Tokyopop ~4 comics

IDW ~, 20 comics (tot op dit moment)

Interessantste series naast de gewone televisie series zijn Starfleet
Academy, Early Voyages en New Frontier (zie de afbeeldingen op
deze pagina's voor een eerste impressie).
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Haynes üwners' Workshop
Manual: U.S.S.Enterprise

Door: Hendrik Jan Brakels
Uitgeverij Haynes is vooral bekend bij doe-het-zelf autosleutelaars door hun
enorme reeks 'Owners' Workshop Manuals': werkplaatshandboeken van heel
veelmodellen van diverse automerken. Delaatste jaren hebben ze hun aandachts
(en afzet-)gebied wat uitgebreid met 'manuals' voor zeer uiteenlopende zaken
als 'Teenager Manual: The practical guide for all parents' tot de 'RMS Titanic
Manual1909 -12 (Olympic class) '. Na manuals voor vliegtuigen, de 'Apollo 11
Manual' en de 'NASA Space Shuttle Manual', lag het enigszins voor de hand
dat ook de U.S.S.Enterprise de 'Haynes treatment' zou krijgen.

over shuttles, en hoe transporters werken.
De eerste vlucht van Zefram Cochrane's
'Phoenix' komt ook ter sprake.

Voor het schrijven van dit handboek werden
Ben Robinson en Marcus Riley (voormalige
redacteuren van 'Star Trek: The Magazine'
en 'StarTrek:Fact Files')gevraagd. In 2008 zijn
ze begonnen. Het schrijven en samenstel
len zou ongeveer anderhalf jaar in beslag
nemen. Ze trokken Michael Okuda aan als
technisch consulent (het boek heeft ook een
voorwoord van Michael en Denise Okuda)
en hadden uitgebreid contact met ontwer
pers van de diverse Enterprises, zoals Doug
Drexler (onder andere Enterprise NX-Ol),
Andrew Probert (Enterprise-D), [ohn Eaves
(Enterprise-E), etc.

De Enterprise-B en -C, die in de tv-series en
films betrekkelijk weinig echt in beeld zijn
geweest worden in het boek wel uitgebreid
behandeld. Hierbij had het schrijversteam de
vrijheid om te speculeren - op basis van de
kennis die er wel was over de andere Enter
prises - over de technische gegevens en de
geschiedenis van de B- en de C-schepen.

De Enterprise-B (Excelsior class) bijvoorbeeld,
was volgens de Star Trek canon 36 jaar in
dienst van Starfleet, maar is eigenlijk alleen
bekend uit de film Generations, waarin Kirk
tijdens het redden van twee EI-Aurian sche
pen verdwijnt, naar de Nexus zoals later zal
blijken.

Het handboek behandelt elke Enterprise van
de NX-Ol t/m de Enterprise-E.DeEnterpriseuit
de laatste film wordt wel zijdelings genoemd
in het hoofdstuk over parallelle universums,
maar wordt niet technisch beschreven, om
de simpele reden dat J.J. Abrams& co. nog het
een en ander onder de pet willen houden
voor de vervolgfilm(s).

Het handboek speculeert over een moge
lijke vervolggeschiedenis van het schip na
die gebeurtenis.

Het boek bevat korte hoofdstukken over de
diverse schepen met fraaie opengewerkte
tekeningen van iedere Enterprise, en van
veel geziene afdelingen zoals de brug, engi
neering, transporter rooms en dergelijke. Het
is daarmee echter geen boek specifiek voor
techneuten geworden. Er zijn - behalve
reeds genoemd hoofdstuk over parallelle
universums - ook hoofdstukken over tijdreizen,
sneller dan het licht reizen (warp theorie),

Kortom, leuke weetjes, trivia, technische
informatie, veel fraai illustratiewerk, foto's
uit alle Star Trek films en tv-series, ook
voor de niet-techneuten onder de Trekkies
behapbaar beschreven. Eenaanrader.
ISBN 978·7·84425·947·0, 760 pagina's, Engelstalig,
harde kaft.
Winkeladviesprijs[ 79.99.
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Van de Voorzitter
Het is vandaag 28 juli 2011 en alweer ben ik gevraagd
voor een huh? sorry,het is vandaag 22 april2011 met een
temperatuur van 28 graden dat klopt beter en om mijn zin
af te maken ... gevraagd een stukje tekst aan te leveren
voor 'van de voorzitter'.

Net als het weer zorgde onlangs het feit dat
ik voorzitter van de TFD ben voor een niet
alledaagse situatie; of zijn er voorgangers
van mij die wel eens zijn gevraagd om de
opening van de ISTA (International Space
Transport Association) bij te wonen in Star
Trek stijl (lees: uniform)? Samen met enkele
andere die-hard TFD-Ieden beleefden we
8 april een prachtige dag, met eerst de ope
ning van een nog lang niet gereed kantoor
in Den Haag en daarna een prachtig space
gala in Lelystad!

Maar ook de Stripdagen in Gorinchem, de
TerraCon in Veldhoven hadden een leuke
sfeer en natuurlijk had de TFD-stand weer
een mooie plek op deze evenementen.

AGENDA
17 & 18 september
Fantasy Fair Arcen:
Locatie: ••••••• Kasteeltuinen Arcen, Arcen
info: •••••••••• http//www.fantasyfair.com

27 augustus
Open dag The Federatlon,
ivm 10 jarig bestaan!
Locatie: •••••••••••••••••••• Amersfoort
info: ••••••••••••••••• wwwJederation.nl

oktober
Fanclubdag
Houd onzewebsite in de gaten voor meer info

22 en 23 oktober
F.A.C.T.S.In de Flanders Expo
Locatie: •••••••••••••••••••••••••• Gent
info: ••••••••••••••••••••• www.facts.be
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Ikhad het in mijn vorige 'van de voorzitter' over
trying times... maar ook over PUTV... en daar
gaan we gewoon mee door, want te denken
van een voltallig TFD-bestuur op de Antwerp
Con (aankomende 1mei) en deelname aan de
Discworld Conventie in Rotterdam (eind mei).

Nee, het enige wat over bleef van de 'trying
times' was het gegeven dat slechts 11 van
onze leden de moeite hebben genomen om
naar de Algemene Leden Vergadering te
komen. Met in het kielzogdaarvan de eeuwige
roep om 'copy' om dit schitterende maga
zine te voeden en eerlijk is eerlijk misschien
hier en daar wat metaalmoeheid bij diverse
bestuursleden. Met nog wat dagen zomer
in de lente gaan die hopelijk allemaal wel
weer voor P(ump) U(p) T(he) V(olume)

Harm Koopman. ©
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fanclub is de enige echte
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...................................................3195 SEPemis RT
Te/efoon: 06 - 55808130
Te/efax: 084 - 7549370
i-molt: ~tfd.nl
Website: ""w",-,-,w""-"",,,-,,-,
Kvk: v448309

Het bestuur van The FlylngDutch ziet er
als volgt uit:
vooreiuer: Harm Koopman
Penningmeester. Henk Osinga
Secretaris: Anja Verstraten
Pub/ic Rekukms: Marc Ghijsels
Ledenadministratie: [oyce Geurts
Beurs- en evenementencoordtnatie Pim Blokker

Devolgende personen zijn aanspreekpunt
voor overige functies binnen de
vereniging:
Ledenadministratie: JoyceGeurts

~ i i tra.!i~_.nJ
Conventiegroep: Pim Blokker

fan I da Itd.nl
Vrijwilligerscaördinatie: Ronaid Gordijn en

Peter-jan Harrekamp
~!.lf ta c.s a d

Redactie: [oyce Geurts
redactie tf nl

Website: Rowdy van der Veen
webma~

Lidworden?
Lid worden kan door een briefje te schrijvenof
eenmailtje te sturen naarde ledenadministratie.
U ontvangt danalle benodigde(betaal)gegevens.
Na betaling van het lidmaatschapsgeld(€25,-;
in de loop van het jaar aangepast naar rata)
ontvangt u:

Een lidmaatschapspasje waarmee u
korting krijgt bij een aantal winkels die
StarTrekartikelen verkopen (zie elders in
deze nieuwsbrief).
4 maal per jaar ons verenigingsmagazine
Korting bij verenigingsbijeenkomsten

Lidmaatschap
Het Iidmaatscl1aploopt van januarit/m december
en wordt zonderopzeggingstilzwijgendverlengd.
Telatebetalingvan het lidmaatschapleidtertoedat
we verzendkostenzullen moeten berekenenvoor
het nazendenvande eerstenieewsbrlef(voorzover
devoorraadstrekt).

Verhuizen?
Dan zeker een verhuiskaartje naar The Flying
Dutch. Het komt nog te vaakvoor dat we bladen
retour krijgen omdat men vergeten is ons een
adreswijziging te sturen. En dat is jammer,
want u mist dan ons verenigingsblad met alle
informatie over StarTrek.

Het doorgeven van gegevens aan derden
Het is de vereniging alleen toegestaan
adresgegevenste verstrekkenaan derden als u
daar schriftelijk toestemming voor gegeven
heeft via uw inschrijfformulier of via een briefje
naar ons postadres.Als u ons geen schriftelijke
toestemming gegevenheeft,kunnenwij ook niet
naar Star Trek handelaren bevestigen dat ti lid
bent. U kunt dan helaasgeengebruikmakenvan
een eventuele korting voor leden van de TFD.

Opzeggen
Beëindiging van het lidmaatschap van The
Flying Dutch kan alleen aan het einde van het
verenigingsjaar. Het opzeggen dient minimaal
2 maandenvoor het verstrijkenvan hel lopende
verenigingsjaar schriftelijk te gebeuren, bij
voorkeur via e-mail.

.23



( AREPLICATOR ROOM r---I ---------;,,,,,-,,,,

The Flying Dutch magazines .
te kOOD
de volgende bladen zijn na te bestellenbij onze ver
zendservice.Het kan voorkomen dat een blad bij de
verzendservice is uitverkocht, maar nog wel via de
TFD stand te verkrijgen is. Als u een bepaald nurn
mer loekt, is het dus raadzaamom tijdens een actio
viteit van de vereniging even bij de stand langs te
lopen.

Bladen van {1,00 per stuk.
Jaargang 199511996
September 1995, December 1995, nr.Ol van 1996'
"Nog slechts enkele exemplaren
Jaargang 1997 nr.'s03, 04, 05 en 06
Jaargang 1998 nr.'sOl, 02 en 03
Jaargang 1999 nr.'s Ol, 02, 03, 04, 05 en 06
Jaargang 2000 nr.'s oi. 02, 03, 04, 05 en 06
Jaargang 2001 nr.'s ot, 03, 04, 05 en 06
Jaargang 2002 nr.'s 02, 03, 05 en 06
Jaargang 2003 nr.'s01, 02, 03, 04 en 06
Jaargang 2004 nr.'s01, 02, 03, 04, 05 en 06
Jaargang 2005 nr.'s01,02,03,04 en05

Bladenvan {J,SO per stuk.
Jaargang 2006 nr.'s 01,02,03,04, OS en 06
Jaargang 2007 nr. 01, 02, 03, 04, 05 en 06

Bladenvan (4,50 per stuk.
Jaargang 2008 nr.'s 02, 03, 04
Jaargang 2009 nr.'s01, 02, 03, 04
Jaargang 2010 nr.'sOl, 02, 03, 04

Verzendkostentlm 3 stuks €2,2S
Verzendkosten4 t/m 10stuks €3,00

Hebjij ook spullen of materialen die je wilt ruilen, verkopenof ben je
ergensnaar op zoek?Dan is de ReplicatarRoomprecieswat je zoekt!
In dezerubriek kun je namelijk gratis' adverteren! Stuur eenemail naar
redactie@tfd.nl0.11.11. ReplicatorRoomof stuur een briefkaart naar The
FlyingDutch o.v.11.ReplicatorRoom,Overhandstraat3, 3195SEPemisRT

TheFlying Dutch neemt geen verantwoording voor de inhoud van de
advertentiesdie geplaatst worden in deze Replicator Room.Adverten
tiesdie Illegalekopiën aanbieden worden geweigerd.

• Commerciëleadvertentieskosten €O,75 per regel
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[ Ook adverteren7 Email naar: ~]

Simtasia
Nieuwe Haven 116,
2801 ECGouda

Uw lidmaatschapspas is geld waard!
Devolgendezakengevenkortingopdeaangegevenwaren,wanneeru uw
FlyingDutch pasjelaatzien.Zorg er dusvoor dat u diealtijd bij u hebt!

American Book Centre, The
Spui 12,
1012 XA Amsterdam

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

Card & News strips
Agnietenstraat 12,
2801 HX Gouda

Eppo Stripspeciaalzaak
Kleine Berg 33,
5611 jS Eindhoven

The Movie Store Heerlen
Dautzenbergstraat 53,
6411 LA Heerlen

TFD magazine
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