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Redactioneel
Beste lezer,

Het is vrijdagavond en ik heb dienst. Dus terwijl ik dit typ, hoop ik
dat mijn telefoon niet gaat rinkelen ... Het is ook zomertijd, door
sommigen ook wel komkommertijd genoemd. Endit jaar werd deze
tijd nog een poos gevuld door komkommers ook nog ... Gelukkig is
deze frisse,gezonde groente 'vrijgesproken' van de EHEC-verdenking.

Tja... ik dacht, laat ik het eens veilig houden en over een neutraal
onderwerp praten. Aangezien de inhoud van het blad nog wel eens
wil veranderen in een latere fase van de productie dan waarin dit
redactioneel geschreven wordt en ik dus ook weer het redactioneel
moet aanpassen... Een heel knip-, schuif- en plakwerk vindt nog
plaats tussen het moment van de eerste drukproef en de uiteindelijke
versie van het blad. Soms komt er iets bij, soms blijkt het niet uit te
komen zoals gepland, soms moet er iets af, en ga zo maar door ...

Enfin, je snapt het vast al: als ik in het redactioneel over de inhoud
van het blad schrijf, moet dat ook weer aangepast worden en dan
gebeurt het... er blijft nog wel 's een vermelding staan, terwijl de
tekst waarover die ging niet meer in het blad voorkomt. Oeps...
foutje ... kan gebeuren ... Maar niet zo fijn voor degene die zijn of
haar bijdrage verwacht en dan enigszins 'bedrogen' uitkomt.

Dus vandaar nu maar eens iets neutra Iers. Et voilà, zonder dat mijn
telefoon is gaan rinkelen, heb ik toch weer een paar woordjes voor
jullie neergetikt. Laat je maar verrassen door de inhoud.

Veel leesplezier,
joyce Geurts

'/ AM A GRADUATE OF STARFLEET ACADEMY; / KNOW MANY
TH/NGS.'

Worf (The Darkness and the Light)



NIEUWS
Door: JacquelineSpoelder en joyce Geurts

De nieuwe Film:

Damon Lindelof, een van de schrijversvan Star
Trek X", vertelde dat er op dit moment druk
geschreven wordt voor de nieuwe Star Trek
film. Alle stukken zijn geschreven en momen
teel wordt er van alle stukken een geheel
gemaakt. Als dat is gebeurd dan wordt het
script gemaakt. De opnames voor Star Trek
XII beginnen waarschijnlijk in januari 2012.
De cast is waarschijnlijk weer hetzelfde als
in Star trek XI. Op de vraag of J.J.Abrams
de film weer gaat maken antwoordde
Damon Lindelof: hij heeft het nog niet offi
cieel aangekondigd maar we hopen wel dat
J.J.Abrams het weer gaat doen. De officiële
releasedatum voor de film is nog steeds 29
juni 2012. Maar er gaan al geruchten dat de
film pas in het najaar van 2012 of zelfs pas
in de zomer van 2013 in première zal gaan.
We wachten het in spanning af en uiteraard
houden we je op de hoogte.

Acteurs:
William Shatner (Kirk - TOS)heeft een docu
mentaire gemaakt genaamd 'The Cap
tains' waarin hij de andere Star Trek captains
bezoekt en interviewt. In de documentaire is
te zien hoe hij arm-worstelt met Chris Pine (de 1

'nieuwe' Kirk) en gesprekken voert met Patrick
Stewart (Picard - TNG), Kate Mulgrew (Jane
way - VOY) en Avery Brooks (Sisko - DS9).
Shatner, die de rol van Captain Kirk meer van
30 jaar speelde vond het ontzettend leuk om

de andere captains te interviewen. Vooral het
interview met Chris Pine die de jonge cap
tain Kirk speelt, heeft ontzettend veel indruk
op hem gemaakt. Het is nog niet bekend of
en wanneer de documentaire in Nederland
wordt uitgezonden.
William Shatner vertelde trouwens zelf tijdens
een interview dat hij de laatste film - StarTrek
XI - niet gezien heeft. Hij heeft wel een paar
trailers van de film gezien en hij vindt dat
Chris Pine de rol van de jonge Kirk goed
speelt. Waarschijnlijk is hij er nog steeds niet
overheen dat hij geen rol in de film mocht
spelen. Ook de andere Star Trek series heeft
hij nooit gezien. Hij vertelde in hetzelfde
interview dat Star Trek V zijn favoriete film is
en dat hij hoopt dat hij een rol in StarTrekX"
mag spelen.

Patriek Stewart heeft een eredoctoraat voor
de Letterkunde gekregen van de UEA.Tijdens
zijn dankwoord adviseerde hij de geslaagde
studenten om dapper te zijn en altijd naar
je gevoel te luisteren. Ook vertelde Stewart
dat hij op zijn 15e stopte met school en
eigenlijk helemaal geen ambities had. Dankzij
een paar mensen uit zijn omgeving werd hij
toch geïnspireerd om acteur te worden en
de rest is geschiedenis.
Enom nog even verder te gaan over Patriek
Stewart: deze vertelde onlangs in een inter
view dat hij het geweldig vond om Star Trek
TNG te maken.

Hij herinnert zich vooral de humor van de
overige castleden en de leuke tijd die ze
hadden tijdens de opnames.
'Het ene moment rolden we over de grond
van het lachen en het volgende moment
namen we heel serieus een scène op'.
Op de vraag of hij StarTrekXI heeft gezien ant
woordde hij: 'ik ben er met mijn kleinkinderen
heen geweest en we hadden een geweldige
middag. Wat een geweldige film isStarTrekXI.
Latenwe hopen dat StarTrekX" net zo gewel
dig wordt.'

En nog iemand die het leuk vond om in een
Star Trek serie te spelen: Chase Masterson
(Leeta- DS9)heeft in een interview verteld dat
ze het ontzettend leuk vond om in Star Trek
DS9 te spelen. Ze vindt het nog steeds een
enorme eer dat ze bij de Star Trek familie
hoort. In hetzelfde interview vertelde Chase
dat ze het altijd ontzettend leuk vindt om
naar een Star Trek conventie te gaan. Ze
vindt het ontzettend leuk om de fans van
over de hele wereld te ontmoeten en met
de fans te praten.
Chaseisook Jazzzangeresen de fanszijn altijd
ontzettend enthousiast over haar zang. Binnen
kort verschijnt er een CD van Chase Master
son en ze is ook met een paar eigen projecten
bezig. We zijn benieuwd.

ler! Ryan (Seven - VOY) gaat een gastrol spe
len in de serie Warehouse 13' (een serie
waarin enkele speciaal agenten voorwerpen
die bepaalde 'krachten' hebben opsporen en
naar een opslagloods brengen).
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Door: Mark Retera
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Ze speelt een aanstaande bruid in de afle
vering 'Queen for a Day', Amanda, die druk
bezig is om een sprookjesbruiloft voor te
bereiden. Een dreigende explosie bedreigt
haar leven,dat vande bruidegom en uiteraard
ook die van de gasten.

[eri is niet de enige die een gastrol speelt in
bovengenoemde serie, ook Rene Auberjonois
speelt hierin een rol in. ReneAuberjonois (Odo
- DS9) speelt 'Hugo Miller' in de aflevering
'Love Sick'. In het vorige seizoen was Rene's
personageal te zien, in dit seizoenkom je meer
over hem te weten.
De serie werd (en wordt op een gegeven
moment ook hopelijk weer) uitgezonden op
het SYFYkanaal.Wanneer de afleveringenmet
JenRyan en Rene Auberionois te zien zijn is
echter nog niet bekend.

Overig nieuws:
Verzamelaars opgelet: deze zomer komt er
een nieuw verzamelspel uit. Het spel heet
The Star Trek Deck Building Game. Dit spel
brengt het Star Trek TNG universum tot
leven in een spel waarin de spelers tijdens
het spel hun eigen dekken creëren. Tijdens
het spel ben je de captain van een klein
sterrenschip met een standaard bemanning
en standaard wapens. Je kunt de ervaring
gebruiken van de bemanning of je eigen
personeel aannemen. Tijdens het spel kun
je diplomatieke relaties opbouwen of oor
log voeren met de vijanden. De echte lief
hebbers kunnen zich helemaal uitleven met
dit nieuwe spel.

Er gaan geruchten dat er een Blu-Ray versie
komt van Star Trek TNG. De Blu-Ray versie
van StarTrek TNG zal volgens de geruchten
ergens in 2012 te koop zijn.

En nu is het opletten geblazen voor iPad
bezitters: vanaf nu kun je in de iTunes store
een heuse Star Trek applicatie kopen. Deze
applicatie neemt je mee op een reis door 40
jaar Star Trek. Je komt langs alle series en
karakters en natuurlijk ontbreken de authen
tieke geluiden niet. Je vindt er ook een
database met alle aliens, plaatsen en tech
nologieën en je vindt er ook een overzicht
van alle afleveringen die er ooit gemaakt
zijn. Deze applicatie is een must have voor
de echte Trekkie.

Nieuwe serie???
Diverse bronnen op het internet melden dat
David Foster van 1947 Entertainment vindt
dat de tijd rijp geworden isvoor een nieuwe
Star Trek serie. Hij heeft zelfs al een concept
ontwikkeld, samen met Kevin Severson, die
helaas vorig jaar overleed aan de gevol
gen van een beroerte. Foster is echter stug
doorgegaan en hij gaf in een interview op
de 2011 Star Trek Convention in LasVegas
aan dat hij een volledig ontwikkeld concept
heeft voor een 5-7 jaren durende serie (dit
in contrast tot eerdere ideeën: deze beston
den meestal uit scripts van zo'n 8-10 pagi
na's), met zelfs al de finale ervan, uiteraard
eventueel nog wel aan verandering onder
hevig. Zijn visie is dat Star Trek weer moet
terugkeren naar het oorspronkelijke idee
van Gene Roddenberry (Star Treks 'geeste
lijk vader'), maar niet op een ouderwetse
wijze. Als inspiratiebronnen worden door
hem [oss Wedon (Buffy en Angel), Ron
Moore (laatste jaren erg succesvol geweest
met Battlestar Galactica, en daarvoor bij
Star Trek werkzaam), Manny Coto (onder
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andere Enterprise) en J. Michael Strazynski
(Babylon 5).
Tijdsgewijs speelt deze serie zich weer in de
verdere toekomst af, namelijk in een post
Voyager era en houdt deze zich aan de
oorspronkelijke Star Trek-canon. Ofwel: de
alternatieve tijdslijn uit film XI (en volgende)
blijft hier buiten beschouwing. Door de ver
schillen in die tijdlijn zitten ze dan ook mooi
buiten elkaars vaarwater.

Foster gaf de volgende teaser over zijn
serie-idee: 'lf evil wo re the face of a hero,
would you recognize it? lf freedom came in
the likeness of your oppressors, would you
accept it? lf you were your own enemy, who
would be victorious?'
Eigenlijk wilde hij niet veel loslaten over
zijn concept, maar uiteindelijk had hij toch
een aantal dingen gezegd: de serie zou
heel energiek zijn, met een jonge cast en
er wordt gebruik gemaakt van de mooiste
technische hoogstandjes, special effects en
ontwerpen.
We komen weer diverse bekende aliens
tegen: Klingons, Trilt, Ferengi, Andorians,
Vulcans en nog veel meer. De Klingons zijn
echter niet meer bevriend met de Federa
tien, integendeel, zij zijn na de Dominion
oorlog en het Praxis-incident (de Klingon
maan, niet de doe-het-zelf winkel natuur
lijk ;) ) nogal rusteloos geworden en zijn
het zat om van de Federation afhankelijk te
zijn voor steun. En dan hebben de Ferengi
ook nog een bron ontdekt die hun voorziet
van onmetelijke rijkdommen en een macht
waarvan ze nooit hebben durven dromen.

Gaat dit iets worden? Wij zijn benieuwd,
interessant klinkt het in elk geval wel ...

Found
onthe

Internet
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Kaarten kopen/
Hoeeerder je kaarten hebt, hoe beter je plaats in de grote zaal.Oe afge
lopen jaren heb ik eensteedslager nummer kunnen bemachtigen: 5360,
2242, 1507, nu 967, volgend jaar530. Het zicht op het podium wordt
elk jaar beter. Dit jaar zaten we wel in het middelste vak, maar nog
achterin de zaal. Ook voor de handtekeningen van de topgasten
is dit nummer belangrijk, mensen mogen namelijk in groepen van
200 (op volgorde van inschrijfnummer) om hun foto's en dergelijke
door ster te laten tekenen. Vorig jaar heb ik direct na de FedCon
geprobeerd via internet te boeken, echter de website lag er ruim
twee weken uit. Dit jaar hebben we direct op de Con zelf kaarten
gekocht.

Rond Oud en Nieuw is het starten met plaatjes zoeken voor een
nieuw kostuum. Dit doen we niet elk jaar, maar vorig jaar had ik een
nieuw Guinan kostuum en dit jaar had Oscar een Q kostuum. Wel
licht is het nog wat om ooit als Ferengi te gaan.

Eenhotel boeken. Dat doet Oscar gelukkig altijd. Hij zoekt een hotel
in de buurt, zo dat we makkelijk met openbaar vervoer naar het
Maritime kunnen. Hollanders blijven krenten, he?

Voorpret is ook regelmatig op fedcon.de kijken welke gasten er
komen en zo snel mogelijk kijken hoe de programmering is en hoe
laat we uiterlijk aanwezig willen zijn.

Het inpakken:
Een keycord voor je pasje, even zoeken hoe en waar te bevestigen,
zodat niet elke keer je kostuum open hoeft, maar wel dat het weg is
omdat het niet mooi is op de foto. Dus even aan de binnenkant van
het kostuum nog een lusje maken.

Veelmeeneem voedsel. Het eten dat daar te krijgen voor 'tussendoor'
zoals noedels, flensjes, en pizza is niet hetgeen je voor komt. De
programmering is zodanig dat alle leuke panels rond etenstijd zijn,
dus gaan we niet uitgebreid in de restaurants eten. We kiezen er
meestal voor om maar een paar dagen slecht te eten. Thuis moet ik
wel meteen mijn groente en verstekort aanvullen, maar dat hoort
erbij .
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Eenmap om foto's in te doen of andere mooie platen die bemachtigd
worden. Eenaantekenboekje, om adressenuit te wisselen of notities te
maken. Eenuitdraai van het programma - gelukkig, want dit jaar was
de vrachtwagen met de boekjes en programma's te laat aangekomen.
Natuurlijk bespreken we van te voren wat we in ieder geval willen zien.
Eenaantal panels (Q&A), de veiling, de openings-/sluitings-ceremonie
enzovoort.

Fedcon zelf:
Alswe aankomen: eerst naar het hotel om even op te frissen en oms
om te kleden. De eerste dag gaan we nog niet in vol ornaat, dus
een Star Trek T-shirt enlof passende hoody. Ik heb een hele mooie
met de Vulcan groet erop ...

Daarna kijken we hoe we makkelijk naar het hotel waar de conventie
is (het Maritim) komen. Onderweg even een foto maken van de
bus-/tramtijden. Bij het Maritim aangekomen even kijken waar we
onze kaart en polsband alsmede een tasje met boekje, programma
en reclame kunnen krijgen. Dan kunnen we echt los. Rondlopen en
kijken hoe dit jaar alle zalen zijn ingedeeld.

Het Maritim in Dusseldorf was nog maar net gebouwd en een stuk
groter dan dat in Bonn. Erwaren mensen die het minder vonden, zelf
vond ik het wat onwennig. Erwaren wel degelijk eenaantalvoordelen: de
grote zaal was groter, in de hal was véél meer licht, dus véél mooiere
foto's.



Erwaren meer zalen,waardoor het lekker geordend was: een zaal voor
Star Wars, een zaal voor Stargate, natuurlijk een zaal voor Star Trek,
enzovoort. Het schijnt dat ze stoelen over hebben laten komen uit
Bonn om genoeg stoelen te hebben voor de grote zaal. Leukdetail.

Na een eerste verkenning de zaal in en onze plekken zoeken. Eerst
het juiste vak, dan de juiste rij: D19. In die rij is het vrij te kiezen
welke stoel je neemt, dus eerder komen betekent een beter plekje.
Kom je laat, dan zit je achter een snoer dat naar het balkon gaat
voor de microfoon daar - zo was het dit jaar. Of achter iemand die
erg lang is, maar wel een erg mooi masker op heeft.

Terug naar het hotel was dit jaar een hele verrassing. Het voelde een
beetje of we in een ander kwadrant terechtgekomen waren. De bus
heen was heel direct en van deur tot deur. Terug reed deze bus tot
onze verbazing niet meer. Wat hebben we voor alternatief? Op het
vliegveld hebben we een kaart van Düsseldorf gevonden. We kun
nen 1 halte met de metro, dan zijn we al halverwege, de rest maar
lopen. Een uur later en wat blaren rijker waren we in het hotel. De
volgende dag zijn we maar met de auto naar de metrohalte gereden -
in het donker was het echt veeeel verder hoor. We hadden nog even
gekeken of er plaats in het Maritim was, maar helaas.Parkerenop de
luchthaven word je ook niet vrolijk van.

Er zijn wat kenmerkende dingen bij de conventies:
De sfeer. Er zijn meer dan 20 nationaliteiten, mensen van over de
hele wereld. Allen met het zelfde ideaal. Het gedachtengoed van
Gene Roddenberry staat bovenaan. We zijn niet bang voor elkaar en
geloven in een betere toekomst. Hoe meer mensen hierin geloven
hoe dichterbij dat komt. We maken het tenslotte zelf.

Zien en gezien worden!
Iedereen neemt foto's van iedereen. Jebent er om je te laten bekijken.
Het is ongelooflijk leuk om met andere gekostumeerde scifi fans op
de foto te gaan. Of het nu Star Trek, Star Wars, Stargate, Battlestar,
of welke Star dan ook is. Het is echt meer dan dubbel zo leuk als je
een mooi kostuum aan hebt. We kwamen in gewone kleren, hebben
ons in de wc omgekleed en we waren de wc-deur nog niet uit of
er stonden al meteen meer dan 5 camera's op ons gericht. Oh, 0-
en Guinan! Oscar is wat langer dan ik en met zijn 'hoed' op stak
hij uit.
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GuinessWorld record. Op zaterdag is het Wereldrecord gekostumeerde
StarTrek fans wederom verbroken: er werden maar liefst 691 mensen
in een Star Trek kostuum geteld.

De panels. De acteurs van de films en series komen. Elk jaar komen
wel een paar grote sterren. Dit jaar onder andere Scott Bakuia, Wil
Wheaton, Marina Sirtis en Robert Duncan McNeil1. Die hebben ook
podiumtijd. Daar vertellen ze verhalen, als ze samen zijn plagen ze
elkaarwat en beantwoorden vragen uit de zaal.Vragen als: 'Vertel wat
bijzonders over de set.' 'Waar ben je nu mee bezig?' 'Zing eens een
liedje.' Soms hele mooie, soms hele diepzinnige vragen. Vaakmooie
verhalen als antwoord. Over het algemeen veel hilariteit. Mij raakt
het het meest als ze bezig zijn met 'maatschappelijk verantwoorde'
dingen. Zoals Richard Dean Anderson (McGyver, Jack O'Neill) die
zich nu voor SeaShepherd (soort Greenpeace in de begintijd) inzet.
AI zijn opbrengsten gingen daarheen. De verhalen over hoe hij
daartoe komt zijn zo pakkend.

Merchandise. Altijd weer leuk om te snuffelen.
Dewachtrijen. Die horen er echt bij: 2 uur voor een kaartjevoor volgend
jaar, 3 uur voor een handtekening van Scott Bakuia, anderhalf uur
voor een foto met Wil Wheaton, een kwartier voor een kopje koffie. Ik
vind het helemaal niet erg om in de rij te staan, ik noem het ook wel
Que-ing; Q isomnipotent en overal aanwezig. Bovendien erg gezellig
om met je buurman/-vrouw een praatje aan te knopen

Omdat we nu voor de vijfde keer aanwezig waren, hebben we ook
al wat vrienden gemaakt. Mensen die we elk jaar tegenkomen. Heel
leuk om even mee te babbelen, wat gek doen en gewoon samen
van de hele gebeurtenissen genieten.

Hoeveel mensen er nu eigenlijk waren kan ik op google niet zo
goed terugvinden, het waren er wel heel veel. In ieder geval, we
gaan er volgend jaar heel wat van terugzien.

Livelong and prosper!
Wil je meer foto's zien? Kijk don op: picosoweb.google.com/NCCI701 Vof https:!/
picosoweb.google.com/NCCI701 V
en picosoweb.google.cam/o.suko.photoworks of https://picosoweb.google.
cam/775203357827046984037
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Laatste shuttle:
erger dan laatste aflevering Star Trek

Door: jaap Meijers
Met de laatste vlucht van ruimteveer Atlantis is een einde gekomen aan
het Amerikaanse space shuttle-programma. Journalist en webontwikkelaar
Jaap Meijers werd door ruimtevaart-organisatie NASA uitgenodigd om de
historische lancering bij te wonen.
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De lancering van een space shuttle is een
indrukwekkende gebeurtenis. Zelfs mensen
die niet zoveel hebben met techniek of
ruimtevaart zijn onder de indruk van het
geweld waarmee de shuttle opstijgt. Die
gecontroleerde explosie in het echt meemaken
is helemaal een bijzondere ervaring. Zeker als
het de laatste lancering is.

Samenmet 149 anderen had ik het geluk om
door NASAuitgenodigd te worden voor de lan
cering van de allerlaatste spaceshuttle. NASA
nodigt sinds een paar jaar Twitter-gebruikers
uit voor bijzondere gelegenheden. Net als
5.300 anderen meldde ik me aan voor de
'tweetup' ter gelegenheid van de laatste
shuttle-lancering. Ik ben zelf op Twitter te
vinden als @tjaap en als @twisst. Twisst is
een applicatie die mensen via Twitter laat
weten wanneer het ruimtestation ISSbij hen
overkomt. Ruim 33.000 gebruikersvinden dat
handig. Het zou kunnen dat ik het daaraan te
danken heb dat ik werd uitgekozen, maar vol
gens NASAmaakt iedereenevenveel kans.

Heel toevallig kwam de enige andere Neder
landse deelnemer, Remco Timmermans, net
als ik uit Nijmegen. Voor Remco, @timmer
mansr op Twitter, is dit niet de enige reisnaar
een lancering dit jaar. Hij organiseert zelf een
reis naar Kazachstan, waar eind november
de Nederlandse astronaut André Kuipers in
een Soyuz-raket omhoog gaat.

Voor een echte spacegeek is de tweetup het
mooiste wat er is.We krijgen een rondleiding
over het Kennedy Space Center en komen
op plaatsen waar normale toeristen nooit
komen. We kijken omhoog in het 160 meter
hoge Vehicle Assembly Building; het gebouw
waar de tank en raketten aan de shuttles
werden vastgemaakt is het vierde grootste
gebouw ter wereld qua volume. NASA is
nog op zoek naar een nuttige bestemming
voor het gebouw, nu er geen shuttles meer
opgetuigd zullen worden. Verder mogen we
onszelf op de foto zetten met space shuttle
Atlantis. Het is ontzagwekkend om op nog
geen 400 meter te staan van het lanceer
platform waar de shuttle een dag later zal
opstijgen.

NASAtracteertde groep twitteraarsook nog op
ontmoetingen met astronauten, zoals Robert
Crippen, de piloot van de eersteshuttle-vlucht.
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Astronauten Mike Massimino and Doug Wheelock maken een praatje
met Elmo, één van de Muppets uit Sesamstraat.Massimino was de
eersteTwitter-gebruiker in de ruimte. DeAmerikanen zijn door het dolle
heen alsze de rode pop vragen horen stellen als 'wat eten jullie in de
ruimte?' (antwoord: het eten smaakt naar opgewarmd plastic). Stiekem
had ikgehoopt op PatriekStewart(lean-LucPicard)alscelebrity guest.De
aanwezigenvan de vorige tweetup hadden wat dat betreft meer geluk:
NASAhad toen LeVarBurton (Geordi LaForge- TNG) uitgenodigd.

De lancering maken we mee vanaf de plek die je altijd op televisie
ziet: het grasveld met de grote 'countdown clock', op 5 kilometer van
de shuttle. Dichterbij dan dat zou onveilig zijn: de uitstoot van de
raketten is giftig en de drukgolven zijn ook dodelijk als je te dichtbij
staat. Als Atlantis op 8 juli om 11.29 's ochtends opstijgt, voel ik op
vijf kilometer afstand het knetterende geluid van de raketmotoren
tegen mijn borstkas drukken.

Na de lancering staan veel toeschouwers te huilen. Niet alleen
omdat dit de laatste shuttle-lancering was en ze er al weken naar
toe leefden: de lancering zelf is overweldigend.

Star Trek-fans zijn er wel een beetje aan gewend dat aan alles een
einde komt. Hoeveel je ook hield van The Next Generation of van
Voyager, series stoppen nu eenmaal een keer. Na 30 jaar komt er
een einde aan het shuttle-programma en voor velen is dat erger
dan de laatste aflevering van een Star Trek-serie. Het verlies komt
hard aan, want de space shuttle is een icoon, een symbool van de
Amerikaanse heerschappij in de ruimte. Veel Amerikanen zijn boos
dat hun overheid zo stom is om de shuttlesweg te doen. De comman
dant van deze laatste shuttle-missie was voor vertrek echter opvallend
laconiek. Hij begrijpt het wel: de shuttles zijn al best oud en het
programma heeft al langer geduurd dan van tevoren was voorzien.
Het traumatische ongeluk met Columbia in 2003, waarbij zeven
bemanningsleden bij terugkeer naar de aarde omkwamen, temperde
het enthousiasme over de space shuttles. Het werd toch al hoog tijd
voor nieuwe uitdagingen. Astronoom Neil deGrasseTyson typeerde
de vluchten naar een relatief lage baan om de aarde al eens als 'to
boldly go where hundreds have go ne before'.

Het is daarom ernstiger voor de toekomst van de Amerikaanse ruimte
vaart en wetenschap dat ook de bouw van de [arnesWebb-telescoop
stopgezet dreigt te worden. Die ruimte-telescoop zou de opvolger
van de Hubble-telescoop moeten worden, maar Amerika moet snijden
in de uitgaven. Hoewel NASAminder kost dan een half procent van
de begroting, vindt het Amerikaanse parlement de verkenning van
het heelal een te dure hobby.

De vier space shuttles zullen tentoongesteld worden in Amerikaanse
musea. De Enterprise, een test-shuttle vernoemd naar het ruimte
vaartuig uit de serie, komt in New Vork te staan. Ruimteveer Atlantis
blijft op de historische grond van Cape Canaveral in Florida. Het
bezoekerscentrum van het Kennedy SpaceCenter trekt jaarlijks meer
dan anderhalf miljoen bezoekers. Deze zomer staat het museum en
attractiepark in het thema van StarTrek;de serie is immers al decennia
lang een grote inspiratiebron voor het Amerikaanse ruimtevaartpro
gramma. Jekunt er een ritje maken in een shuttlecraft-simulator en
er is een (nogal kinderlijke) theatervoorstelling over Starfleet Academy.
Op de grond van de rakettentuin staat ergens aangegeven hoe
groot het Starship Enterprise is ten opzichte van de space shuttle:
zo'n twaalf keer groter. Er is een expositie met rekwisieten uit de
series en de films, zoals originele kostuums en phasers. Bezoekers
kunnen zich laten fotograferen op de brug van de eerste Enterprise.
Een levende officier van Starfleet waarschuwt me als ik een Borg-nis
van dichtbij bekijk: 'kijk maar uit dat je niet te dichtbij komt!' Voor
de grap zeg ik 'at ease,ensign' waarop hij me licht verontwaardigd
corrigeert: hij blijkt lieutenant-commander.

TFD magazine
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Mijn goede vriendin, de hoofdredactrice van dit clubblad, dacht toen
meteen aan de bruikbaarheid daarvan voor de volgende editie van uw
nieuwsbrief. En blijkbaar kent de heer Blokker haar ook al wat langer
dan vandaag, want hij had al aan zijn berichtje toegevoegd dat ze het
mocht gebruiken ... En zij speelde het weer naar mij door om er iets
leuks bij te vertellen, wat ik vind dat ik bij dezen wel gedaan heb ...

Zeer geachte lezers,
Zo wordt er in een hele lange periode geen beroep op me gedaan, zo krijg ik voor de tweede keer
binnen een jaar tijd een verzoek om me nog weer 's te buigen over wat ingezonden post.
Natuurlijk wil ik mijn vrienden bij de redactie graag van dienst zijn, dus hier ben ik dan weer.

Vervolgens heeft een van de andere bestuursleden, Pim Blokker, een
film bezocht, waarover hij een en ander te vertellen had.

Als eerste wil ik even aandacht vragen voor een nieuwtje
waar uw voorzitter, Harm Koopman, mee kwam, net na
het ontvangen van het vorige clubblad. Hij kwam namelijk
tot de ontdekking dat er een een movie universe box set
incl. slipcaseisaangekondigd ... enwel eendie alsonderwerp
nu net die comics presenteert waarover Hendrik JanBrakels
zijn artikel geschreven had. Wat een toeval, nietwaar

STARTHEK
MOVIE
UNIVERSE
BOX SET

111+
SUPCASE

Ik ben zojuist naar de derde Transformers film geweest. Zoals bekend
doet Leonard Nimoy in deze film de stem van Sentinel Prime, de
leermeester een voorganger van Optimus Prime. Maar dit is niet de
enige Star Trek die in de film zit. Erwordt een TOS aflevering op de
achtergrond vertoond, met Spock in beeld (vertrouwelijke bronnen
delen mij mee dit de aflevering 'Amok Time' betreft, EMH). Daar
naast worden er twee zeer bekende Star Trek quotes aangehaald.
De eerste is door Bumblebee, beschermer van hoofdpersoon Sam
Witwicky. Zijn spraakgedeelte is beschadigd en spreekt daarom met
audio fragmenten uit radio en TV programma's. Hij zegt op een
gegeven moment tegen Sam 'I always shall be your friend' gemaakt
uit diverse fragmenten. De 'friend' wordt gesproken door Leonard
Nimoy zoals ook in The Wrath of Khan. Uit dezelfde Star Scène
volgt later 'The needs of the many outweigh the needs of the tew',
gesproken door Sentinel Prime en dus ook door Leonard Nimoy.

"-"'!kt 4ft ~"'.ITU\M ..
r ...... '.I·O'Vu....,Q.Iu hj
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Gelukkig maar, zo blijft die tekst zijn waarde houden. Ik vind
dat regisseur Michael Bay het bij deze derde Transformers film
eindelijk door heeft. Na recent nog de eerste twee te hebben
gezien, had ik van deze minder verwacht, maar het was de
beste van de drie films! In de eerste film was het zoeken naar
herkenning <Transformersbereikenaarde»,maar toch een redelijk
verhaal. In de tweede film <wederopstanding van Megatron>
was het verhaal matig, hel tempo van de film veel te hoog en
werden de effecten, mel name de transformaties van de Transfor
mers, ook veel te snel getoond.

Beste mensen,

laat mij eerst volstaan met te melden dat ik vind dat in tijden
van dat Star Trek in rustigvaarwaler zit het TFD magazine
altijd nog boeiende verhalen heeft. Met in het bijzonder een
opmerking aan Harm die volgens mij als sinds de eerste begin
nen van de TFD zijn rubriek 'uil de doos' heeft, ik vond dan
ook de variatie uit het laatste magazine erg verfrissend. Harm
ik zou zeggen, dat er nog maar vele dingen in die doos van
jou mogen zitten want het zijn echt bijzonder leuke artikelen
om te lezen. Daarnaast zou ik ook een voorstel willen doen,
misschien vinden jullie het een leuk idee, misschien niet. De
TFD heeft een behoorlijk archief aan artikelen die ooit in het
clubblad hebben gestaan, misschien is het een idee om het
beste, leukste, etc .... eens op te diepen en in een rubriek 'uit
de archieven' zo nu en dan eens iets te plaatsen. Wellicht
zijn er artikelen die het her plaatsen waard zijn. Misschien
zijn er artikelen waarvan e schrijver ze wel wil 'updaten' met
de nieuwste informatie of ontwikkelingen sinds de originele
publicatie?

TFO magazine

Daardoor was ie slechter te volgen. Maar deze laatste was
perfect, een veel beter verhaal, het tempo was lager, dat
geldt ook voor de effecten, je kon er zo meer van genieten,
zeker van de 3D beelden. Maar hij duurt dan ook meer dan 2
en half uur. Weer een ode aan Star Trek en de moeite waard
om te zien. Zoals een andere bezoeker zei: 'Beter dan Pirates
of the Carribean 4' en daar sluit ik me bij aan.

Tot slot voor deze keer plaats ik hier nog een brief van een van
de leden van uw vereniging, die hij met dit doel ingestuurd
had naar de redactie.

Dan wil ik graag jullie aandacht vragen voor het volgende,
ik ben als vrijwilliger bij de lokale omroep Radio Beverwijk
betrokken geraakt bij hoorspel producties, momenteel werken
we hard aan ons eerste spel, een Baantjer avontuur, daarnaast
word er hard gewerkt aan een script voor een Kuifje avontuur.
Maar ik zou het ook leuk vinden om eens een Star Trek afleve
ring te maken. Wat ik graag van onze lezers zou willen weten
is waar de voorkeurvoor zo'n hoorspel naar uit gaat. Het
word een Nederlandstalig hoorspel, maar ik wil wel graag
bepaalde termen engels houden, wat zijn jullie Ideeën over
wat wel en wat niet te vertalen naar het Nederlands. Wat
voor soort verhaal heeft de voorkeur, TOS, TNG, DS9, ENT,
VOY of fan-art? Ik wil wel graag een slag om de arm houden,
voorlopig zitten we nog aan de twee eerder genoemde pro
ducties vast maar het kan geen kwaad om eens te over den
ken hoe je zo'n verhaal gaat aan pakken. De duur van een
aflevering (en meer zil er niet in) zal zo'n 50 minuten zijn
inclusief alle toebehoren, zoals afkondiging en medewerkers
benoemingen. Ideeën en suggesties mogen naar j.bakker®
radiobeverwijk.nl gestuurd worden. De enige vereiste is dat
het toegankelijk moel zijn voor een breed publiek. Het zal
gaan om één enkele aflevering geen vervolg serie of wat dan
ook. Wie 0 wie heeft er ideeën ...?

Vriendelijke groeten;
Ieroen Bakker
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I Vormverwisselaars
Door: Peter van Mierlo
De Vormverwisselaars zijn een op vloeistof gebaseerd, vormveranderd ras
afkomstig uit het Gamma Kwadrant. Hun thuiswereldwas blijkbaareen eenzame
planeet in de Omarion Nevel (de nevel is inmiddels onbewoonbaar geworden
door een aanval van de Obsidian Ordeen de TalShiar in de Slag om de Omarion
Nevel). Een Vormverwisselaarsnatuurlijke staat is een vloeibare vorm, waar het
wezen elke 16uur naar terug moet keren om te regenereren.Vormverwisselaars
kunnen echter elke vorm aannemen (de enige beperking is hun massa), van een
humanoide levensvorm tot mist en reflecterende oppervlakten.

r-
In BTAR TREK

De Stichters van de Dominion zijn Vormverwisselaars en zijn het
grootste deel van de Dominion. Vormverwisselaars zien zichzelf als
een druppel in een grote oceaan (hetgeen zij de Grote link noemen),
waardoor ze geen individualiteit kennen. Doordat ze een vloeibare
vorm hebben kunnen ze in deze staat terugkeren en op die manier
samensmelten met elkaar.

Er was een tijd dat de Stichters een vredelievend ras waren en de
Melkweg verkenden. Mogelijk ook L-SVI. Maar ze werden vervolgd
en opgejaagd door de vastvormigen. Veel Gamma kwadrant rassen,
inclusief de Yaderans, hadden fabels en mythische verhalen over
de 'shapeshifters' ofwel 'changelings'. Ze werden veelal neergezet
als een ras dat niet te vertrouwen is en waar men bang voor moest
zijn. Hierdoor kregen ze het geloof dat ze de Melkweg in hun macht
moesten krijgen. De Stichters gaven zichzelf de naam 'Vormverwis
selaars als een teken van tegenstand. Vastvormigen noemden hen
eerder ook Vormverwisselaars als een vorm van belediging, maar de
Stichters droegen de naam later zelf met trots.

In een reactie op de vervolgingen trokken ze zich terug op een barre
planeet. Daar kwamen ze tot de conclusie dat ze, om veilig te zijn,
orde moesten scheppen in de chaos die ze om zich heen zagen. Een
uitspraak van hen gaat dan ook alsvolgt: 'Wat je onder controle hebt
staan, kan je geen kwaad meer doen. De vasten zijn altijd een bedrei
ging geweest voor ons en dat is de enige rechtvaardiging die we
nodig hebben'.

Lang geleden stuurden de Stichters 100 Vormverwisselaar baby's de
Melkweg in om zo informatie te krijgen, als de inmiddels volgroeide
Vormverwisselaarsweer terug zouden keren. De Stichtersverwachtten
de eerste pas terug in de 27e eeuw, maar twee van de honderd, Odo
en Laaskeerden in de 24e eeuw al weer terug.

Ze zijn verantwoordelijk voor het creëren van de Dominion. Ze zijn
verantwoordelijk voor alle strategische beslissingen die genomen
werden door de geschiedenis van de Dominion heen. Hoewel ze voor
veel rassenmythisch zijn, zijn ze in werkelijkheid de verlichamelijking
van de Dominion zelf.

Als leiders van de Dominion hadden de Stichters een groot rijk onder
hun hoede. Ze deden dat met de assistentie van enkele genetisch
gemanipuleerde rassennamelijk de Vorta, voor de dagelijksebeslomme
ringen, en de [ern'Hadar, voor alle militair gerelateerde zaken. Deze
twee rassenzagen de stichters dan ook als hun goden en hun onvoor
waardelijke devotie maakte hen een formidabele tegenstanders voor
de 'vijanden' van de Dominion .

.10
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Vorta
o

Ir-Door: Peter van Mierlo
DeVortazijn een humanoide ras, genetisch gemanipuleerd door de Stichters
van de Dominion om te dienen als commandanten, administratoren,
wetenschappers en diplomaten. De Vorta thuiswereld heet KurilPrime en
ligt in het hart van de Dominion.

TFD magazine

In BTRR TREK
Geschiedenis en Politiek:
De Vorta waren vroeger kleine, aapachtige wezens die in uitgeholde
bomen leefden om de vele roofdieren van hun wereld te ontlopen.
Een groep Vorta's verstopten een vormverwisselaar voor een woeste
menigte. De vormverwisselaars beloofden vervolgens aan de Vorta dat
ze op een dag aan het hoofd zouden staan van een interstellair rijk. De
Stichters kwamen hun belofte na en transformeerde de Vorta in huma
noiden en gaven hen het hoogste niveau binnen de Dominion.

De Vorta zijn de commandanten van de jem'Hadar. Elk [ern'Hadar
schip staat onder het commando van één enkele Vorta, waar de
jem'Hadar First verantwoording aan de Vorta aflegt. De anderen
staan onder de First. De Vorta zijn verantwoordelijk voor het verdelen
van het ketracel-wit, de drugs die de loyaliteit van de jem'Hadar veilig
stelt (hoewel deze drug niet altijd noodzakelijk is).

Fysiologie
Vorta hebben een bleke huid, violette ogen, zwarte haren en uitgerekte
oren. De Stichters manipuleerden de Vorta zo dat het gehoor vele
malen beter is dan dat van andere humanoiden, maar het zicht
blijkt ver beneden het gemiddelde te liggen. Vorta hebben ook
een natuurlijke immuniteit voor verschillende gifstoffen. Een aantal
Vorta agenten, zoalsEris,hebben tevens de mogelijkheid om krachtige
stoten uit te delen d.m.v. telekinese. Dit kenmerk lijkt niet elke Vorta
te hebben.

Waarschijnlijkhet belangrijkste kenmerk van de genetische manipulatie
is het ingeprente geloof dat de Stichters goden zijn. Dit waarborgt de
absolute gehoorzaamheid van de Vorta aan de Stichters.

Vorta hebben weinig gevoel voor smaak en schoonheid. Ze genieten
van kava noten en rippleberries, zoals ze ook al deden voor de geneti
sche manipulatie. Vorta hebben vaak geen waardering voor kunst.

Zoalsde jem'Hadar vermenigvuldigen de Vorta
zich niet op seksueel gebied, maar door de
techniek van klonen zijn ze in feite onster
felijk geworden. Er zijn zowel mannelijke als
vrouwelijke Vorta's. in tegenstelling tot de
jem'Hadar waar alleen maar mannen zijn. Een
reden hiervan kan zijn dat de Vorta als een
ambassadeurvoor de Dominion optreden. Het
is niet bekend of een Vorta vruchtbaar is, maar
de familie is door de Vorta nooit genoemd, er
is geen interesse in seks,geen enkele vrouwelijk Vorta is ooit zwanger
geweest, en er zijn nooit kinderen gezien.

Als een Vorta gedood wordt, is deze al snel vervangen door een
kloon, inclusief de herinneringen van de voorganger. Sommige
Vorta klonen vertonen fouten, doordat ze andere persoonlijkheden
vertonen. In het geval van gevangenschap plegen Vorta's zelfmoord
door hun beëindigingsimplantaat te activeren. Aan de e Vorta's
wordt voorgehouden dat dit een snelle en pijnloze dood is, maar
dit blijkt toch vaak niet het geval te zijn.
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cards from the final frontier
Door: Harm Koopman

Ten opzichte van de vorige 'uit de doos' slingeren we de tijd een kleine drie
maanden vooruit van 10maart 2010, het moment van uitgifte van 'Women
of Star Trek Tradingcards' naar 30 juni 2010, de verschijningsdatum van
'The QuotabIe Star TrekMovies Tradingcards',

Eerst maar eens even iets meer over het begrip 'Quota bie' want
dat begint binnen Star Trek Trading Card land toch wel een eigen
plaats in te nemen. De term zelf kan denk ik het best worden uitge
legd als gedenkwaardig moment of misschien zelfs nog iets beter
gedenkwaardige uitspraak. We kennen natuurlijk allemaal de gou
den oneliners uit de originele serie. 'He's dead, [irn', 'Beam me up,
Scotty', Tm a doctor, not a bricklayer' en nog meer dan een dozijn
anderen. In de latere series zijn ze er natuurlijk ook, alleen zijn ze
toch wat minder bekend, alhoewel. .. 'Resistance is futile' @

RittenhouseArchives lanceert op basisvan bovenstaande dan ook een
allereerste 'Ouotable' set gebaseerd op de originele serie, met de iet
wat te voorspellen naam: 'The Quotabie StarTrek Original SeriesTra
dingcards' op 24 maart 2004. Het verbaast niemand dat, mede door
het enorme succes,de set al voor de releasedatum uitverkocht is! Op
4 juni 2005 rolt The Quotabie StarTrekThe Next Generation Trading
cards' van de band af.

Ja;Rittenhouse Archivesdurft het zelfs aan om op 1 augustus 2007 te
komen met 'The Quotabie Star Trek Deep SpaceNine Tradingcards',
terwijl Deep Space Nine binnen het tradingcard landschap van Star
Trektoch een beetje als het ondergeschoven kindje wordt beschouwd.
De set loopt echter verrassend goed, maar verliest het, niet geheel
onvoorspelbaar, van The Original en Next Generation Quotabie sets.

Fans en Tradingcard verzamelaars blijven aandringen om meer
'Quotabie' sets te maken,tot op heden is er nog geen Quotabie
Voyager en Quotabie Enterprise, maar Rittenhouse Archives verrast
vriend en vijand in juni 2010 wel met een toch redelijk plotseling
verschijnende 'The Quotabie Star Trek Movies Tradingcards'.
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Is er dan helemaal niets aan te merken op deze Rittenhouse succes
reeks? Jawel, maar veel is dat niet en ik ben het als meerjarige ver
zamelaar ook nog eens niet eens met de kritiek, maar er wordt fel
gediscussieerd over de lay-out van de zeg voor het gemak maar
even 'echte' quotabie handtekeningkaarten. In alle drie seriesquotabie
sets vinden we ze terug, mooie kaarten met een 'schaduwdruk' van
de acteur die signeert op de achtergrond.

Zo hebben we in Quotabie TOS bijvoorbeeld 'Live Long and Prosper'
van Leonard Nimoy en ' .... 'Invented by a litUe old lady from
Leningrad' van Walter Koenig, vinden we in Quotabie TNG 'Only
fools have no fear' van Michael Dorn en 'I am superior, sir, in many
ways' van Brent Spiner. In Quotabie DSN het prachtige 'Never place
friendship above profit' van Armin Shimerman. In Quotabie Movies
hebben we helemaal NIETS, ook dat noemt Rittenhouse Archives
blijkbaar luisteren naar zijn fans, jammer want ik vind deze handte
keningkaarten opmaak van de vele honderden die ik bezit toch echt
een van de mooiste die er ooit verschenen zijn ...

Afijn, ook als completist kun je niet alles hebben, laten we maar eens
gezamenlijk wat dieper in de set duiken alswe bovenstaande teleur
stelling, die natuurlijk voor aanschaf van de dozen al duidelijk wordt,
hebben verwerkt.

Eerst nog even een andere opmerking, eigenlijk moet ik namelijk
met dank aan de Nederlandse fiscus de naam van mijn rubriek 'uit
de doos' gaan veranderen, Quotabie Star Trek Movies Tradingcards
is namelijk mijn eerste set die niet meer uit dozen komt, stomweg
omdat ik weiger om ongeveer 30% van de kostprijs aan invoerrechten
en belastingen te betalen, voor een product dat nota bene niet eens
geproduceerd wordt in ons eigen land. Wat nu 'bescherming van
de binnenlandse producent', ik lees het liever als gemakkelijk de
staatskas spekken.
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Afijn, sorry, maar deze frustratie moest ik blijkbaar kwijt. .. nu echt
naar de set... die wordt voorafgegaan door een viertal promokaarten,
een Pl - met een quote van Worf - voor 'general distribution', een
P2 - met een quote van Kirk - bij het Amerikaanse tradingcard
magazine 'non sport update', een P3 - met een quote van Spock
- bij het album dat bij dezesetverkrijgbaar isen een wat lastigerverkrijg
bare P4 - met een quote van the Borg Queen - die op internet een
'facebook exclusive' wordt genoemd.

Daarna volgen als basis set 90 tradingcards in de vertrouwde 'quo
tabie' opmaak, maar hier en daar wel met hele lappen tekst. Kaartje
57 gaat voor de hoofdprijs in dat opzicht, 6 regels van Riker, met
3 regels van Picard als antwoord ... bbbrrr ... Wie had het over
oneliners?

De eerste subset, zijn negen, of eigenlijk tien (de gezusters B'Etor)
dames die allemaal hun niet onverdienstelijke stempel hebben
gedrukt op de StarTrek films. Leuk detail deze negen kaarten hebben
exact dezelfde opmaak als de drie maanden eerder verschenen
'Women of StarTrekTradingcards', vandaar dat het met deze subset
vermoedelijk ook mis ging (zie de vorige 'uit de doos'). We vinden
de dames in 1 op de 6 pakjes.

Een tweede subset, die we terug vinden in 1 op de 12 pakjes, gaat
door het leven met de naam 'bridge crew', in dit geval de bridge
crew van de eerste zes films dan wel te verstaan (ja, en jullie weten
vermoedelijk inmiddels wel dat Steve Charendoff, de president van
Rittenhouse Archives net zo'n TOS fan is als ik) maar ik kan me
voorstellen dat velen zich afvragen waar is dan de next gen bridge
crew ... die is er dus niet ... neemt niet weg dat de kaartjes wel heel
mooi zijn, met links een afbeelding in serie uniform, een grotere
afbeelding, zeg maar borstbeeld en rechts een afbeelding in movie
uniform ... wow ... echt mooi! De achterzijde van deze tweede subset
vormt dan ook nog weer eens een mooie mural uit 'the motion pic
ture', klasse!

Voordat ik met de derde subset door ga, eerst nog even een weetje; er
is namelijk in de tweede subset ook nog een Tl0 kaartje, in dezelfde
stijl als de bridge crew maar dan met drie verschillende afbeeldingen
van de Enterprise!Eenbeetje vreemde eend in de bijt, maar wel een erg
mooi kaartje. Dit kaartje kun je verkrijgen via het Rittenhouse reward
program door 300 punten in te leveren (en een (te) stevig bedrag aan
verzendkosten te betalen).

De derde subset bevat ook 10 kaartjes, misschien niet bijster origineel,
maar de film posters horen er natuurlijk wel gewoon bij.
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Alleen mis ik hier wel film nummer elf, op mijn vraag waarom, is
door Rittenhouse Archives nooit geantwoord. Ook deze set zit in 1
op de 12 pakjes.

De vierde en zeg maar laatste subset iser een met een status aparte!
'Star Trek The Motion Picture Bridge Crew Patch Cards'. Ga er maar
aan staan, je vindt er een (1) op iedere honderden tien (110) pakjes...
pardon? Ja,je leest het goed. Alle kaarten zijn individueel genummerd
en kennen een oplage van 250 stuks... de doctor McCoy kaart hangt
hier in een lijst pal naast m'n computer waar ik 'uit de doos' in elkaar
zet (en geloof me, die ere plaats verdien je niet zomaar als je meer als
15.000 kaarten bezit).

Vervolgens is er dan natuurlijk ook nog de gebruikelijke stortvloed
aan handtekening kaarten, dit keer 36 stuks. Waaronder ook weer
enkele die nog niet eerder hadden gesigneerd zoals Peggy Miley
(in de rol van Regent Cuzar) in Star Trek Insurrection of Olivia Hack
(in de rol van Olivia Picard) in Star Trek Generations om er enkele
te noemen.

Voor diegene die een complete case afnamen (12 dozen) was er als
extraatje de 'Data Invisibility Suit (Star Trek: Insurrection) CostumeCard.
Handelaren die 3 casesafnamen vonden een gesigneerde Michael
Dorn (als colonel Worf in The Undiscovered Country) als extraatje.
Voor de overtreffende trap, afname van 6 cases,was er de dezelfde
kaart als bij een (1) case, maar dan gesigneerd door Brent Spiner.

AI met al wel een set die de moeite waard is, maar het niet bijvoegen
van enkele 'echte' Quotabie handtekening kaarten blijf ik toch als een
groot gemis voelen.

Tot slot deze keer nog iets over de begrippen Limited, Very Limited,
Extremely Limited die je in het bijzonder bij handtekeningkaarten
veelvuldig tegen komt en waar ik per mail nogal eens vragen over
krijg. Deze aanduiding heeft uiteraard te maken met de hoeveelheid
kaarten die door de desbetreffende acteur zijn gesigneerd. Norma
liter kunnen de volgende aantallen worden aangehouden, geen
aparte vermelding dan zijn er meer dan 500 kaarten in omloop.
Limited kent een oplage van 300 tot circa 500 kaarten, Very Limited
loopt van 200 tot 300 stuks en Extremely Limited geldt voor 200
of minder.

In de volgende 'uit de doos' heb ik de keuze uit Odo, Ensign
Harry Kim of Commander 'Trip' Tucker de volgende drie sets in de
"Legends of .... n reeks, uitgegeven op 15 december 2010. Voorkeur?
. harm@tfd.nl .
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Interview
met Mark Rademaker

Door: iovce Geurts (via email)
Stelje eens voor:je bent het Amerikaanse Star Trekmagazine aan het lezen en je
treft daarin opeens een artikel aan over een ontwerper van schepen uit ons eigen
kikkerlandje die betrokken is bij de Ships of the Line kalender... Dit gebeurde
Hendrik Jan Brakels vorig jaar een keer en hij seinde ons meteen daarover in.
Dan... even googlen etc. de stoute schoenen aantrekken en een mailtje sturen,
et voi/á;we hadden een email-interview te pakken.

D.ly 30

Wie is Mark Rademaker?

Ik ben geboren in 1980 in Silvolde (Achterhoek) en woon daar nu
nog steeds.

Ooit was ik bakker, nu systeembeheerder op een groot MBO in
Doetinchem. Mijn hobby's zijn: Mountainbiken/fietsen, Multiplayer
games en 30 ontwerp/design.

Hoe ben je begonnen met ontwerpen van Star Trekschepen?

Ik was van jongs af aan al dol op Science fiction, mede dankzij Lego
ruimtevaart. In 1986 ben ik begonnen met tekenen op een computer.
Op een oranje met zwart schermpje kon ik een sterrenhemel met
een planeetje tekenen. Dat plaatje is me altijd bijgebleven, ik denk
dat het mijn eerste creatieve herinnering is.

10 jaar later - in 1996 - heb ik dit weer opgepakt door 'ufo's' in
gescande foto's te plaatsen, hierdoor kwam ik ook in aanraking met
30 tekenprogramma's.

Hier heb ik enorm veel tijd in moeten stoppen, omdat het zeker in
het begin heel andersdenken is. In 2003 ben ik projectmatig gaan wer
ken, dat heeft voor en nadelen. Ik tekende eigenlijk nauwelijks ruimte
schepen,maar een chatvriend uit Engeland vroeg of ik eens naar zijn
StarTrek ruimteschip kon kijken .
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Ik denk dat dit rond 2004 was, sindsdien teken ik voornamelijk
ruimteschepen of andere vaartuigen.

Aan welke schepengeef jij de voorkeur (onderzoeks-, oorlogs-, trans
portschepen, etc)?

Ik heb niet echt een favoriet soort schip, het liefste teken ik schepen
uit de 2380 era. (Nemesis/Post Nemesis)
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Zijn je ontwerpen ergens op gebaseerd (zo ja, waarop)?

De rol die het schip heeft maakt het werk afwisselend. Momenteel
ben ik bezig met de U.S.S. Demeter uit de nieuwe Voyager boeken,
eigenlijk een 'vliegende groentekas', maar juist daardoor blijft het
interessant. Ik baseerde mijn schepen tot nu toe altijd op canon
schepen zoals Voyager en de Enterprise E, daardoor had ik altijd
goed referentie materiaal, maar die schepen zijn ondertussen wel
10 tot 16 jaar oud en technieken veranderen zo snel dat ik bij de
Demeter een meer eigen stijl zal toepassen. (Dit is ook de reden dat
de Demeter ietwat Andoriaans lijkt, daardoor heb ik iets meer lucht,
en kan ik uittesten of deze nieuwe stijl wenselijk is.)

Waarom Star Trek?Wat trekt je erin aan?

Toen ik in 1989 voor het eerst TNG zag, was ik verschrikkelijk onder
de indruk! Voor mij kwam het toen allemaal erg 'echt' over. Ik was,
en ben nog steeds, erg fan van het decor en de rust die het allemaal
uitstraalde. Alles liep er op rolletjes, zoals het in de toekomst zou
moeten zijn. Het was een met recht een Utopia, eentje die we nu
niet meer in seriesdurven toepassen.

Benje zelf een Trekkie?

Een Trekkie kan ik mezelf niet noemen, ik heb uitzendingen nooit
elke week kunnen volgen wanneer ze op de TV kwamen. Ik heb
tegenwoordig wel alles op DVD. Omdat ik mij 'specialiseer' in het
tijdperk rond 2380 kijk ik vooral veel naar Voyager en de TNG
films.

Hoe ben je terechtgekomen bij de officiële franchise, zoals de Ships
of the Line kalender?

Het was een gokje. ik had al enorm veel uren in mijn tekenwerk zitten,
het moest iets meer worden dan hobby. Toen heb ik mezelf een doel
gesteld: Mijn werk moet op de kalender komen. Eerstde uitgever van
de kalender een mailtje gestuurd. Helaasweinig resultaat: Mijn werk
kon alleen op de kalender als ik bij Paramount zou werken. (Dat zag
ik zo snel nog niet gebeuren.) Toen een mailtje gestuurd naar And
rew Probert (Ontwerper van de 1701-A en de Enterprise D.) Tot mijn
verbazing zag die dat wel zitten, hij zou een mailtje sturen naar Doug
Drexler die de kalendersverzorgd. Die zag het ook wel zitten, en mijn
runabout ontwerp mocht na 80 aanpassingen(welkom bij de franchise)
op de kalender komen. Sinsdien heb ik ieder jaar iets voor de kalender
getekend:

Korte tijdslijn van de afgelopen 4 jaar:
• 2008: Runabout op de kalender. (Eigen ontwerp)

• 2009: Quantum Slipstream prototype 'USS Spirit' op de kalender. (Eigen ontwerp)

• 2010: In opdracht van C8S de U.S.S. Aventine ontwikkeld. Dit is waarschijnlijk mijn meest 'bekende' schip. (Uit de Destiny boeken
van David Mack.) Staat op de kalender en op de cover van Mack's 'Zero Sum Game.'

• 2010: 'Interview' met Star Trek magazine over het ontwerpen van de Aventine.

• 2011: De XCV-330, ook wel het "Ringschip" genoemd, in 3D omgezet. Dit was in de zestiger jaren bijna de Enterprise geworden.
Omdat dit een Matt jefferies design was, wilde ik hier erg veel tijd in stoppen. Andrew Probert heeft veel suggesties aangedragen en Mike
Okuda heeft een speciaal blauw logo ontwikkeld voor mijn versie. Op het logo ben ik enorm trots, omdat Mike dit werk bij de Nasa ook
doet, de Ares-X testraket heeft een ook door hem ontworpen logo.

• 2011: Kirsten Beyer(schrijfster van de Voyager reeks) geholpen met de technische invulling van de schepen in de 'Full Circle Fleet'. (Class
namen bedacht, registratie nummers en bemannings grootte aangegeven, dit staat gelukkig ook achterin het boek 'Children of the
Storm' als bijlage.)

• 2011: 25 juli begin ik met een refil van Voyager. (Ook voor de Voyager boeken.) Permail bijgestaan door de ontwerper van het origineel
(RiekSternbach.) Hier zal ik tol januari 2012 mee bezig zijn.

• 2012: De U.S.S. Planck komt op de kalender. (Een van de schepen uit de Full Circle Fleet)

TFD magazine
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Door:joyce Geurts
Voyager... Lostin5pace... moet iknu dan nog eenseriegaan
volgen die erovergaat dat een groep mensen in de ruimte
tig kilometersver van huis belandt? Endat terwijldeze serie
volgens een aantal5targate Atlantis (5GA) fans er ook nog
eens ervoor gezorgd heeft dat deze laatst genoemde serie
gecanceled werd (volgens andere bronnen zou dat echter
vanwege dalende kijkcijferszijn). En maar twee seizoenen
gelopen heeft? Tja... dat moet je natuurlijk helemaal zelf
weten... maar ik vond het voor zover ik tot nu toe gezien
heb, wel een entertainende serie, ondanks dat het gegeven
waar het om draait zo oud is als Methusalem .

Het verhaal begint als Eli Wallace, een jonge werkloze MIT-dropout
een probleem in een spel (genaamd Prometheus) weet op te lossen
dat tot nu toe nog niemand gelukt is. De dag erna staan lieutenant
general Jack O'Neili en doctor Nicholas Rush voor zijn deur, met
een non-disclosure agreement (een geheimhoudings-contract),
omdat hij een eeuwenoud wiskundig probleem heeft opgelost
dat ingebouwd was in hel betreffende spel. Op Eli's vraag wat er
gebeurt als hij niet tekent, antwoorden zij met een stalen gezicht
dat ze hem dan opstralen naar hun ruimteschip.
Jevoelt het ongeloof van Eli als hij aangeeft zijn advocaat (aka zijn
moeder) ernaar wil laten kijken. Hij sluit de deur en loopt de trap op
en driemaal raden wat er dan gebeurt ...

Hij wordt welkom geheten op de Hammond door Rush die hem
ervan weet te overtuigen om mee te werken (hoe ... dat moet je
zelf maar zien).

Vervolgens krijgt hij een instructie-video van Daniel [ackson te zien
die hem over het een en ander inlicht.

De Hammond is op weg naar een onderzoekslocatie, de karus-basls,
21 lichtjaren van de aarde verwijderd. Daar vindt onderzoek plaats
naar het negende chevron van de Stargate. Dit negende chevron zou
een speciale betekenis hebben, maar om dit te kunnen draaien moest
een puzzel opgelost worden die zelfs doctor Rush, als hoofd-weten
schapper (en genie) niet op kon lossen.Endaarwas dus 'math-boy' Eli,
want dat was precies de puzzel die in het spel gestopt was.

Natuurlijk mislukt de eerste poging om alle negen chevrons gepro
grammeerd te krijgen en Rush probeert Eli dit in de schoenen te
schuiven. Verwoede pogingen om de correcte oplossing te vinden
gaan van start, maar uiteraard gaat dit niet van een leien dakje. Op
een avond wordt de planeet waar ze zich bevinden aangevallen
door de Lucian Alliance (vijanden bekend uit Stargate SC-').
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Door deze aanval wordt een soort kettingreactie ontketend, waardoor
de planeet op het punt van ontploffen staat. Het personeel van de
gate-ruimte heeft de opdracht gekregen om een verbinding met
de aarde op te roepen om te evacueren, maar doctor Rush acht het
onverstandig om een open verbinding met Aarde te hebben als de
planeet ontploft.

En uiteraard net op dat moment bedenkt Eli dat het laatste
(=negende) chevron dat voor het vertrekpunt staat eigenlijk de
aarde moet zijn, ook al zijn ze daar niet (omdat de planeet waar ze
zijn de enige is met voldoende energie om überhaupt dit negende
chevron te kunnen draaien).

Dus... Rush laat het symbool voor Aarde het negende zijn en voilà,
ze krijgen een verbinding.

Aangezien ze geen andere keus hebben, wordt er maar geëvacueerd
naar de plek waarmee ze verbinding hebben en de op een na hoogste
militair in rangorde, lieutenant Scott is de eerste om door de poort
te stappen. Hij komt eruit op een voor hem onbekende locatie en
kijkt om zich heen, als de volgende evacuée alweer komt.

SGU versus andere series:
Het basisgegeven mag dan veel lijken op dat van Voyager, evenals
een aantal problemen (voorraden die op rakenetc) die ze tegenkomen,
maar het gehele verhaal heeft een meer duistere, grimmige uitstraling.
Ook in vergelijking met de andere Stargate incarnaties trouwens.
AI deze andere series hadden toch een wat meer positieve grond
'instelling'. Ennatuurlijk het feit dat ze min of meer continu in contact
staan met de aarde vormt weer een groot verschil met Voyager,
waar dat toch veel incidenteier was (hoewel later in die serie wel
wat meer).

Natuurlijk hoeven we de ene serie niet met de andere te vergelijken,
maar de meesten van ons doen dat toch wel, en alswe dan daarmee
bezig zijn, dan valt de beste vergelijking nog te trekken met het
nieuwe Battlestar Galaetica (BSG). Niet alleen wat betreft het meer
duister zijn van het geheel, maar ook het burgers (en wetenschap
pers) versus de militairen verhaal, dat zowel in SGUals in BSGeen
rode draad vormt. Waren het in de eerdere Stargate series meer de
wetenschappers die de toon aangaven en de militairen degenen
die voor hun bescherming zorgden, hier zijn het heel duidelijk de
militairen die de leiding hebben. Dit leidt natuurlijk tot de nodige
schermutselingen en zelfs een muiterij ... (goh, waar hebben we dat
eerder gezien?).

Met dit laatste opent de eerste aflevering, zodat je meteen middenin
de actie zit. Het hier bovenstaande zien we vervolgens in flashbacks,
verweven met het verhaal over de huidige situatie, waarin ze dus
niet weten waar ze zijn en wat de omstandigheden zijn. AI snel
komen ze er achter dat ze zich op een Ancient ruimteschip (waarvan
later de naam Destiny blijkt te zijn) bevinden, maar ook dat de life
support systemen falen en dat ze snel zonder zuurstof zullen komen
te zitten.

Endaar hebben we meteen groot probleem 1, want zonder zuurstof
kun je niet overleven. Probleem 2, wat natuurlijk het hoofdpro
bleem van de serie is, is dat ook nog blijkt dat ze zich diverse licht
jaren van thuis bevinden.

Gelukkig was doctor Rushzo voorzienend om Ancient communicatie
stenen mee te nemen, waardoor er toch enige communicatie mogelijk
is met de achterban op Aarde. Maar uiteraard komen ze daarmee niet
thuis...

Enals het probleem van de zuurstof is opgelost, komt het volgende
probleem weer aan de orde: gebrek aan energie, en dan dient zich
het volgende weer voor: gebrek aan water.

In de eerste 5 afleveringen ontsnappen ze dan ook diverse malen aan
een gewis gedachte dood, maar ontsnapt ook iedereen daaraan? Dat
laat ik even in het midden i.v.m. spoiler-gevaar.

AI met al een serie met toch wel een interessante, hoewel niet
geheel nieuwe rode draad door het verhaal heen. Het geeft in elk
geval weer een andere kijk op het Stargate universum, waarbij het
tot nu toe draaide om vanaf de thuisbasis te gaan verkennen en
de Aarde (al dan niet via Atlantis) te beschermen voor aliens die de
macht willen overnemen, de mensen als voedingsbron te gebruiken
en wat meer zij. En diverse 'oude bekenden' komen van tijd tot tijd
weer voorbij, wat ook altijd wel leuk is. Hoewel JackO'Neill wel een
echte militair geworden is, of was ie dat eigenlijk altijd wel, maar
wist Daniel [ackson hem wat meer te temperen in de oude serie?
Enfin: als je gaat kijken: veel plezier!

Eenverklaring hiervoor kan liggen in het feit dat BSG(dat er al eerder
was) erg succesvol was gebleken met deze aanpak en tja... als iets
goed werkt, dan wordt dat door anderen overgenomen.

Jezou dan ook denken: een serie met een interessant basisgegeven,
dat elementen bevat van voorheen zeer succesvolle shows, waarom
loopt het dan maar twee seizoenen? Tegenvallende kijkcijfers (veel
SGA-fans weigerden de serie een kans te geven, omdat ze ervan
overtuigd waren dat SGU de oorzaak was van de cancellation van
SGA)? Verhalen toch niet sterk genoeg? Personages niet 'Iikable'
genoeg? Persoonlijk kan ik me die laatste reden heel goed voorstellen,
aangezien de meeste hoofdrolspelers niet tot mijn favoriete personages
behoren (zie de opmerkingen bij 'wie is wie')., hoewel ik in de loop
van de serie over de nodige mensen mijn mening moest bijstellen,
of toch weer niet. .. enfin, je begrijpt het al: zezijn niet zo zwart-wit alsin
eerste instantie lijkt, iedereen heeft wel wal grijstintjes. Productiekosten
te hoog? Wat ook de reden was, helaas moeten we het ermee doen,
maar ergens blijft het wel jammer.
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Personage: Acteur:

Doctor Nicholas Rush Robert Carlyle

Zou je kunnen kennen uit:

I

l

Elyselevesque

David Blue

Alaina Huffman

)amil Walker Smith

Eragon - Durza
The Wortd is not enough - Renard Hamich
MacBeth - titelrol

Opmerkingen:

SmallviIIe - CaseyBroek (2 afl)
)ourney to the Centre of the Earth (2008)
- Emily
Men in Trees- Tricia (1 afl)

Bepaald geen Daniel )ackson, Rodney McKay
komt hij evenmin bij in de buurt. Heeft nog
het meest weg van Balthar uit BSG,maar dan
een minder sympathie-opwekkende variant.
Hij lijkt alles en iedereen op te offeren aan
zijn wetenschappelijke ambities. Maar aan
de andere kant: je weet nooit waar je aan toe
bent met hem, wat hem voor de kijker wel I
weer interessant maakt. _)

L

(Colonel Everett Young louis Ferreira Voyager - Trevis (Once Upon a Time) Kan niet tippen aan O'Neill, )ohn Sheppard,
(pseudoniem )ustin 24 (day 2)- Danny Dressler Adama of met wie ik dan ook een vergelijking
Louis/lewis) '-800-missing - )ohn Pollock zou trekken. Als je het mij vraagt echt een un

Stargate-like personage, over wiens ethische
normen ik wel twijfels heb ...

Brian). Smith - Gastrol in Law & Order (afl Crimebusters -I=s=n=a=c=-o-Io-nelYoung de hoogst rankerende
Derek Sherman) en Agatha Christie's Poirot militair. De karus-basis was zijn eerste
(Murder on the Orient Express - Hector opdracht na de SGC-training. Hij zit dus als
MacQueen) en een rol in een viertal films het ware in hetzelfde schuitje als Eli, ware
(Hate Crime, The War Boys, Red Hook en het alleen dat hij niet plotsklaps uit zijn huis
Red Faction: Origins). was opgestraald (daarmee had Eli hem toch

'verslagen', gaf Scott ook zelf toe).
...;..._--

Chloe Armstrong

Moonlighl- Logan Griffin
Ugly Betty - Cliff St. Paul

I EliWallace

lieutenant Tamara
)ohansen

SmallviIIe - Dinah Lance / Black Canary

I
Master sergeant
Ronaid Greer

Sister,sister - Mike
Diversegastrollen in verschillende series(Cold
Case,Medium, Supernatural, Bones)
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Dochter van een senator (die aanvankelijk
ook aan boord was, maar wiens lot je in de
eerste aflevering al snel duidelijk wordt). Lijkt
een beetje van twee walletjes te eten als ze
meedoet met de burger/wetenschappers
muiterij, maar al heel snel terug omslaat naar
de andere kant als ze aanbiedt te helpen bij
een probleem met een implantaat in Rush.
Tja... politiek is haar dan ook met de paplepel
ingegoten.

Aka Math Boy. De wereld van Stargate is
een hele nieuwe wereld voor hem. Hij wordt
als het ware in het diepe gegooid en moet
zich maar boven water leren houden. Endat
met alleen maar een instructie-video van
Daniel. Gelukkig leert hij snel. Hij zorgt ook
een beetje voor de komische noot in de serie,
met zijn kino's (soort camera's) en referenties
aan films /series (waarbij Star Trek natuurlijk
niet kon ontbreken).

Wordt ook wel T) genoemd. Bestvergelijkbaar
met een 'hospik', is zij de enige met medische
scholing op de Destiny. Endat terwijl ze nog
maar 2 weken te gaan had op de tearus basis
en een studiebeurs voor medschool op zak
had. Tja ... het lot besluit soms anders. Daar
zij door iedereen gerespecteerd wordt, vormt
zij vaak de brug tussen de burgers aan de enje
kant en de militairen aan de andere kant, ze
vertegenwoordigt ook vaak de 'menselijjke
factor'. -- ----
Heethoofdige jonge soldaat, die op de tearus
basis in de cel zat, naar later bleek omdat hij
colonel Telford tegen de grond geslagen had.
M.L een 'vergrijp' dat niet echt iemand hem
kwalijk kan nemen ...
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Doctor Dale Volker Patrick Gilmore

julia Benson2nd lieutenant
Vanessa james

Diversegastrollen; onder andere in SGA(Genii
Soldier), Eureka,Srnallville,Supernatural, BSG,
Fringe)

Ook weer diversegastrollenin bijv Supernatural,
SGA(Wi"a in Irresistable),Srnalville

Wetenschapper die regelmatig in de clinch lig
met Rush,die hem (en met Volker alle andere
wetenschappers overigens) ondermaats vindt

Liefje van Scott in de eerste aflevering, deelt
later met nog wat anderen de lakens. Haar
manier om om te gaan met de angst, onze
kerheid en eenzaamheid? Verder een stoere,
bekwame soldate, dus wat ze in haar nach

Ming-Na As the World turns - Lien Hughes (de eerste;
en leukste)
ER- doctor jing-Mei 'Deb' Chen
Vanished - agent Lin Mei
Two and a Half Men - judge Linda Harris (as
Ming Wen)

De vertegenwoordiger van de IOA, dus ik
hoef niet te vertellen dat zij weet wat m
puleren is en dat zij graag de macht in haar
vingertjes zou willen hebben ...
Woolsey (voordat hij leuk werd) is er nie

Colonel David
Telford

Lou Diamond Philips Numb3rs - agent lan Edgerton
Enook weer vele gastrollen.

Communication stones:
Hiermee maken we voor het eerst kennis in de SG-1 aflevering 'Citizen
joe', waarin jack O'Neili en ene Joe Spencer beiden een steen in
handen krijgen en zij elkaars herinneringen delen.

joe raakt hierdoor erg gefixeera op O'Neill en de belevenissen van
SG-1, terwijl O'Neili de gebeurtenissen in het leven van joe wel ont
spannend vond en hij daarom zijn mond hield hierover in eerste
instantie.

Later, in de afleveringen 'Avalon, part 2' en 'Origin' komen deze
stenen terug. In de eerstgenoemde aflevering vinden ze in de kluis
van Merlijn in Avalon een vreemd apparaat, dat een terminal bleek
voor de stenen. Als Daniel jackson en Vala Mal Doran hun stenen in
het apparaat plaatsen, wordt hun bewustzijn getransporteerd naar
een heel ander melkwegstelsel. Hun acties aldaar leiden ertoe dat
de mensheid en onze Melkweg door de Ori opgemerkt worden.

Ook in SGA komen we de stenen weer tegen, als in de aflevering
'Identity' doctor jennifer Keller van bewustzijn veranderd met een
dievegge, Neeva Casol,

Arrogante eikel eerste klas, ja sorry, geen
andere benaming voor hem te bedenken.
Hij zou eigenlijk de missie leiden als het
team van de Icarus-basis door de poort zou
stappen naar het adres waar het negende
chevron heen zou leiden. Zou als t'lp,'()p'Cl<_1

militair de beste keus zijn geweest en is zich
daar (helaas) terdege van bewust en laat geen
moment-voorbijgaan om dat Young onder
de neus te wrijven.

De mensen hadden zelf een variant gemaakt op de terminal (met
dank aan Samantha Carter en een Tok'ra communicatie apparaat) en
doctor Rush had vijf stenen en een terminal meegenomen toen ze
door de Stargate gingen, waardoor er dus communicatie mogelijk
was met het thuisfront. Wel een beetje vreemd om in het lichaam
van een ander naar je geliefden en families toegaat als je het mij
vraagt (of zoals Eli zei: 'het lijkt wel een aflevering van Star Trek.')
en helemaal als je in het lichaam van die ander dan dingen doet
als roken, drinken, of sex hebben met je geliefde ... Hoe moet je dit
vanuit een ethisch oogpunt bekijken?

Icarus:
Zoals trouwe kijkers van de Stargate series weten, worden vele
schepen etc genoemd naar (figuren uit) de Griekse mythologie, te
weten Prometheus, Odyssey, Daedalus. Hoewel een uitzondering is
gemaakt voor de George Hammond, die genoemd werd naar de
overleden voormalige commandant van het SGC(en voor de Korolev,
maar daar weet ik helaas het verhaal niet meer van).
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Deze Grieks-mythologische naamgevingstraditie werd wel door
getrokken naar de Icarus-basis.

Icarus was de zoon van Daedalus, die als kunstenaar en bouwer
veel ontworpen had voor koning Minos van Kreta, waaronder het
Minotaur's Labyrinth. Maar zoals wel vaker gebeurt als je voor een
koning werkt, viel Daedalus op een gegeven moment in ongenade
bij Minos en werden hij en zijn zoon opgesloten in een toren. Om
uit die toren te ontsnappen maakt Daedalus vleugels van een houten
raamwerk, veren en was. Hij waarschuwt wel zijn zoon dat hij niet
te dicht bij de zon moet komen, omdat anders de was smelt.
learus,echter, in zijn enthousiasme en plezier over het vliegen vergeet
deze waarschuwing helemaal en wordt roekeloos. En dus komt hij
te dicht bij de zon, smelt de was, verliest hij zijn vleugels en stort hij
neer in de Egeïschezee. Tja ... het gezegde 'hoogmoed komt voor
de val' moest toch ergens vandaan komen ...

Enfin, of dil een handige naam was voor een project en een basis,
kun je je afvragen ... Hoewel, misschien ook wel weer toepasselijk.

Destiny (=bestemming of lot):
De naam van het ruimteschip waar onze personages op belanden,
Destiny, is geen naam gekozen door de mensheid, maar was de
naam die de Ancients eraan gegeven hebben. Het schip had tot
doel om vele melkwegstelsels vanaf de aarde een pad te volgen
dat door eerdere schepen gemarkeerd was door het 'planten' van
Stargates. Het doel van de Destiny was het exploreren van de aangege
ven planeten en het verzamelen van fragmenten van een complexe
boodschap die in het heelal zelf ingebed zat.

De Ancients waren van plan om aan boord te gaan van de Destiny
wanneer deze ver genoeg verwijderd was van de aarde (vandaar hel
negende chevron), maar door hun andere activiteiten, zoals Ascen
sion zijn ze daar nooit meer aan toegekomen. Enzo kreeg de Desliny
een heel andere crew ...

Bronnen:
De afleveringen van Stargate Universe
www.tv.cam
www.imdb.cam
wikipedia
stargate.wikia.com

Verhalenwedstrijd Trek Sagae
TrekSagae is een wedstrijd voor korte science fiction verhalen van tweeduizend lol vierduizend woorden. Het verhaal mag geïnspireerdzijn
door ons aller bekende serie(s),maar er mogen geen herkenbare personagesof settings in voorkomen. Erzijn bescheiden geldprijzen voor de
drie hoogste plaatsen in de eindrangorde. Bij elkaar bedraagt hel prijzengeld voor die drie plaatsenmaximaal driehonderd euro, vermits er
minimaal dertig verhalen meedoen; indien het er minder zijn, is het prijzengeld ook proportioneel minder.

Deelnemersworden geacht bekend te zijn met de reglementen en deze te accepteren. (Wat je nu leest is niet het reglement.) De reglementen
zijn te vinden op de website van The Flying Dutch. Ze kunnen ook worden opgevraagd bij de organisator via het adres treksagae@gmail.
com.

Dewedstrijd wordt georganiseerd door Dirk Bontes. Hij wordt gesponsord door de vereniging TheFlying Dutch, onder wiens auspiciën hij
plaatsvindt. De back-up van de organisator is Margriet Brinxma, die ook de back-up organisator is van FantasteIs.

TrekSagae is een poule-wedstrijd: Hij wordt gejureerd in poules van twaalf verhalen op volgorde van binnenkomst. De top drie van elke
poule van twaalf verhalen gaat door naar de eindronde. De top twee van elke poule maakt kans op plaatsing in het verenigingsblad van
TheFlying Dutch, hetgeen een prijs op zich is. De eerste poule zou dus al binnen een maand na deze aankondiging gevuld kunnen zijn.
Wacht s.v,p. niet met inzenden tot de deadline van 31 maart 2012.

De juryleden zullen zowel de voorrondes alsde eindrondes jureren en daarbij de anoniem ingestuurde verhalen van uitgebreid commentaar
voorzien.
Die vijf juryleden zijn:

Chris Vroomen lezer
Christien Boomsma schrijfster, winnaar van meerdere grote wedstrijden, ervaren jurylid

Friso Brinxma ervaren jurylid
Remco Van Straten kunstenaar, ervaren jurylid

De eindronde heeft als extra jurylid:
Tais Teng schrijver, kunstenaar, winnaar van vele wedstrijden en andere prijzen, en ervaren jurylid.

Ook door Tais leng gejureerd te worden is al een prijs op zich.

Succes!
Dirk Bontes, organisator .
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Van de Voorzitt'er
Inmijn laatste 'van de voorzitter' had ik het over zomer
in de lente en nee ik ga het nu niet hebben over herfst
in de zomer © maar ja, feit blijft dat ook in Star Trek
land dit toch wel een beetje als komkommertijd wordt
gezien ...

Als bestuur genieten we nog een beetje na
van de leuke en super gezellige AntwerpCon
die werd gehouden op 1 mei 2011. Verder
proberen we een mooie nieuwe website
te lanceren, maar soms bekruipt ons het
gevoel dat een nieuwe StarTrek film minder
produktietijd en overleg vereist ...

Maar met mijn PUTV houden we de moed
erin en hopen we of als jullie dit lezen al live
te zijn of het snel te zullen gaan. Ondanks
die komkommertijd zitten we natuurlijk
nooit helemaal stil. .. trek je agenda ... en
zorg dat je er bij bent: 16 oktober houdt de
TFD haar jaarlijkse fanclubdag van 2011 in
PartyCentrum Prikkewater te Vlaardingen!

AGENDA
9 oktober 20.00 tot 17.00 uur
Fanclubdag Dutch TImeTravelIers
Assoclation (doctor Who en Torchwood
fanclub).
Locatie: ••••••••• Majella centrum Utrecht
info: ••••••••• http://www.gallifrey.nl/forum

16 oktober
Fanclubdag The Flying Dutch met een
muzikaal tintje
info: ••••••••••••••••••• • •••• www.tfd.nl

Het thema van de dag is dit keer muziek! Ga
zelf ook maar eenseven achterover zitten: wat
vind je nu het allermooiste stukje dat bij je
opkomt. Voor mij zeer, zeer eenvoudig, dit
is echt iets waar ik niet eens over na hoef te
denken 'Enterprise leaves drydock' uit The
Motion Picture staat met stip op 1. Gelukkig
is dat voor iedereen anders natuurlijk ...

Ik herinner me dat ik de muziek van The
Next Generation aflevering 'Darmok' ook
heel mooi vond ... en Spock in 'The way to
Eden' ... we gaan een mooi dagje er van
maken, ben ik op voorhand van overtuigd ...
maar dat kunnen we niet zonder bezoekers!!
Nogmaals zorg dat je er bij bent.

www.prikkewater.nll!

Dit stukje van mijn hand is twee dagen na
terugkeer van space shuttle Atlantis in elkaar
gezet, wat nu komkommertijd ... misschien
was het wel de actiefste periode in lange
tijd .... en ja, het is niet gelukt bij de lancering
te zijn, maar mogelijk gaan we later dit jaar
alsnog de allerlaatste shuttle ooit bekijken ...
PUTV!

Harm Koopman. ©

info: •••••••••••• •• www.destripdagen.nl.
www.stripschap.nl, www.toonder-
compagnie.nl, www.toonderjaar.nl

21 & 22 April 2012
Elf fantasy Fair
Locatie: ·"Kasteel de Haar, Haarzuilens, NL
info: ''http://haarzuilens.elffantasyfair.com/

17-20mei 2012
22 - 23 oktober
F.A.C.T.S.Gent Fedcon
info: ••••••••••••••••••••• www.facts.be Locatie: ·········Maritim Hotel Düsseldorf

info: • ••••••••••••••••••• www.fedcon.de
10-11maart 2012
De Stripdagen
Locatie: ••••• Evenementenhal Gorinchem
met specialeaandacht voor 7 00 jaar
Toonder(2072 is het Toonderjaar)

TFD magazine
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REPLICATOR ROOM1r-------------.
The Flying Dutch magazines
te kDDD
de volgendebiddenZijnna te bestellenbil onze ver
zendservice.Hetkanvoorkomendat een blad bijde
verzendservieeis uitverkocht,maar nog wel via de
TFDstand te verkrilgenis. Alsu een bepaald num
mer zoekt, ishet dus raadzaamom tijdenseen acn
viteitvan de verenigingeven bij de stand langs te
lopen.

Bladen van €1 ,00 per stuk.
Jaargang 1995/1996
September 1995, December 1995, nr.Olvan 1996"
"Nog slechts enkele exemplaren
Jaargang 1997 nr.'s03, 04, OSen 06
Jaargang 1998 nr.'s01, 02 en 03
Jaargang 1999 nr.'s01, 02, 03, 04, OSen 06
Jaargang 2000 nr.'s 01, 02, 03, 04, OSen 06
Jaargang 2001 nr.'s 01, 03, 04, OSen 06
Jaargang 2002 nr.'s 02, 03, OSen 06
Jaargang 2003 nr.'s 01, 02, 03, 04 en 06
Jaargang 2004 nr.'s 01, 02, 03, 04, OSen 06
Jaargang 200S nr.'s 01,02,03,04 enOS
Bladen van €1,50 per stuk.
Jaargang 2006 nr.'s01, 02, 03, 04, OSen 06
Jaargang 2007 nr. 01, 02, 03, 04, OSen 06

Bladen van €4,50 per stuk.
Jaargang 2008 nr.'s 02, 03, 64
Jaargang 2009 nr.'s01, 02, 03, 04
Jaargang 2010 nr.'s01, 02, 03, 04

Verzendkostent/m 1stuks €2,2S
Verzendkosten4 t/m 10stuks ~1,00

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

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

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! Stuur eenemail naar
redactie®tfd.nl o.v.v. ReplicatorRoomof stuur een briefkaart naar The
FlyingDutch O.v.v. ReplicatorRoom,Postbus 135, 3500 AC Utrecht

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

• Commerciëleadvertentieskosten €0,75 per regel
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American Book Centre, The
Spui 12,
1012 XA Amsterdam

Simtasia
Nieuwe Haven 116,
2801 ECGouda

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

The Movie Store Heerlen
Oautzenbergslraat 53,
6411 LA Heerlen

Card Ei: News strips
Agnietenstraat 12,
2801 HX Gouda

Eppo Stripspeciaalzaak
Kleine Berg 33,
5611 rs Eindhoven
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