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Redactioneel
Beste lezer,

4 en 5 mei, Dodenherdenking en Bevrijdingsdag ... 2 dagen om te
reflecteren en stil te staan bij slachtoffers van intolerantie, oorlog,
etc. Maar ook om stil te staan bij vrijheid en welke offers hiervoor in
het verleden gebracht zijn. Dagen waarin ik me wel 's afvraag of wij
ooit in een maatschappij als in Star Trek zullen leven. Zullen Gene
Roddenberry's 'dromen' in de toekomst bewaarheid gaan worden.

Ik hoop van harte van wel, want ik weet niet of de mensheid gaat
redden in een wereld vol intolerantie, haat en extremisme. De wereld
van Star Trek, waarin het niet uitmaakt welke kleur je huid of bloed
heeft, waarin je gerust 'anders dan anderen' mag zijn, wordt hoe
langer hoe aantrekkelijker als ik denk aan hoe de maatschappij
tegenwoordig in elkaar steekt.

Gelukkig is binnen de TFD een stuk minder te merken van die into
lerantie etc. Misschien wel omdat we toch wel met elkaar gemeen
hebben dat we wel wat zien in de filosofie van Gene Roddenberry.
Of zijn er voor jullie andere redenen om Star Trek leuk te vinden?
Laat me 's een keertje weten wat nu voor JOU de aantrekkingskracht
is van ons aller favoriete serie, en natuurlijk de TFD... Op redactie@
tfd.nl of via het hiernaast genoemde postadres zien we je reactie
graag tegemoet.

Restmij nog jullie allen weer veel leesplezier toe te wensen.
]oyce Geurts

"THOSE WHO HATE AND FIGHT MUST STOP THEMSELVES, DOCTOR.
OTHERWISE IT IS NOT STOPPED. "

Spock to McCoy - TOS:Day of the Dove.



Star Trek XII
Na heel veel speculeren is de officiële release
datum van de nieuwe Star Trek film bekend.
Op 17 mei 2013 gaat de nieuwe Star Trek
film in Amerika in première. Volgens de laatste
berichten op de website van www.pothe.nl
gaat de film dan ook in Nederland draaien.
Zodra er meer bekend wordt over de inhoud
van de nieuwe rilm en de Nederlandse pre
mière, dan schrijf ik hier natuurlijk over in deze
rubriek.

Zoë Saldana (Uhura) en Zachary Quinto
(Spock) hebben in een interview verteld
dat ze het hartstikke leuk vinden om in de
nieuwe film te spelen. Het is hard werken
geblazen maar niemand klaagt erover, ver
telde Zachary Quinto. Zoë Saldana vertelde
dat het voelt alsof ze is thuisgekomen. Ook
vertelde Zachary Quinto dat J.J. Abrams
tot op het laatste moment aan het script
gewerkt heeft. Vlak voordat de scripts naar
de acteurs werden opgestuurd werden er nog
wijzigingen aangebracht. De opnames voor
Star trek XII zijn op dit moment in volle
gang. Op diverse websites zijn foto's te zien
van de opnames die op dit moment plaats
vinden. Als je de foto's wil bekijken dat kun
je dat op deze sites doen.

LOGBtJEK VRN OE KRPITEIN
STERREORTUl'I 21.{FEBRURRI.
/JE NRDEREN HET GEBIED
tlRN OE KLINGONS RLS PLOTS...

• http://www.doilymoil. co.uk/tvshow
biz/orticle-27 12577/ Zochory-Quinto
sports-bold-eyebrows-woits-set-Mr-Spock.
html?ito:feeds-newsxml
• http://www.justjored.com/2072/02/29/
zochory-quinto-chris-pine-zoe-soldono-stor
trek-trio/
• http://www. trekbrosilis.org/20 12/02/27/
stor-trek-xii-novos-imogens-do-ceno-de-Iuto/

Zachary Quinto had nog een nieuwtje. De
nieuwe Star Trek film wordt ook in 3D
gemaakt. Ergingen al geruime tijd geruchten
dat dit zou gaan gebeuren. De geruchten
zijn nu officieel bevestigd.

Senedict Cumberbatch, bekend van de
Sherlock Holmes serie, speelt ook een
rol in de film. Welke rol hij speelt is niet
bekend. Op een uitgelekte foto is hij in een
vechtscene te zien met Zachary Quinto die
de rol van de jonge Spock speelt.

Acteursperikelen
Zoë Saldana en acteur Bradley Cooper zijn na
een relatie van 3 maanden alweer uit elkaar.
Dat onthulde een bron aan Us Weekly. De
relatie van het acteurskoppel is volgens een
bekende van het gebroken koppel nooiL
echt serieusgeweest. Sradley Cooper en Zoë
Saldana leerden elkaar vorig jaar kennen op
de set van de film The Words.

Door: Mork Retero
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Ook een nieuwtje over Chris Pine (Kirk). Chris
Pine is aangeklaagd door zijn agentschap
SDS Partners. Het bedrijf dat de Star Trek
acteur representeerde, vindt dat Chris Pine
te plotseling de stekker uit hun samenwerking
heeft getrokken. SDS Partners zegt dat zij
nu miljoenen mislopen aan provisie. Chris
Pine zou hebben verzuimd om de tien pro
cent provisie van zijn loon voor de 2 Star
Trek films te betalen aan zijn agentschap.
'Met deze rechtszaak wil SDS niet alleen
het afgesproken percentage van de miljoe
nen die Chris Pine al heeft verdiend krijgen,
maar ook de miljoenen die hij nog gaat ver
dienen', staat te lezen in de aanklacht. Het
bedrijf zegt recht te hebben op het geld,
omdat het Chris Pine als acteur op de kaart
heeft gezet.Volgens het agentschap is Chris
Pine in 2002 onder hun vleugels gekomen
toen 'niemand met hem wilde samenwerken'.
Het bedrijf hielp de acteur naar eigen zeggen
aan de rol in de eerste Star Trek-film van J.J.
Abrams in 2009. De manager van Chris Pine
heeft nog niet gereageerd op de aanklacht.

Universal Translator
Binnenkort is wederom een stukje Star Trek
technologie werkelijkheid. Zoals bij de fans
bekend is, kunnen de verschillende volkeren
in het Star Trek verhaal met elkaar communi
ceren door middel van de 'universal translator'.

NEE KAP(ïEI~
ALI..EEN WAT
RUIMTES-mUIK~N
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Microsoft werkt inmiddels aan deze vertaler.
Er bestaan wel meer computers met ver
taalsoftware, maar die werken nog niet vol
gens het principe dat in Star Trek te zien is:
je stem analyseren en de spraak herkennen,
het gesprokene opnemen en de vertaling uit
voeren en vervolgens de vertaling in dezelfde
stemklank weergeven. Vooral dat laatste is
baanbrekend! Niet voor niets besteedde
Microsoft hier ruim 20 jaren aan onderzoek en
ontwikkeling aan. Inmiddels is er software
gereed voor 26 talen, waaronder Engels,
Spaans en Italiaans. Klingon is nog niet
beschikbaar. Wanneer de programmatuur
op de markt komt is nog niet bekend.

verwachten met deze techniek ook holo
grammen in het zichtbare licht te maken.

mag presenteren. The PeabodyAward erkent
uitmuntendheid in de journalistiek, het nieuws,
documentaires, publiek opinie en alle andere
vormen van digitale media.Verloren aflevering alsnog

gefilmd
Decennia nadat het oorspronkelijke script
van de aflevering 'He Walked Among Us'
werd geschreven, zal deze episode toch ver
filmd gaan worden. De productie van 'He
Walked Among Us' zal worden gedaan door
[arnes Cawley. Voor veel Star Trek fans geen
onbekende, want Cawley is de drijvende
kracht achter de fanfilms van Star Trek: New
Voyages. Ook voor 'He Walked Among Us'
geldt: nog even geduld. Naar verwachting
is de productie pas in de loop van 2013
gereed.

Obama en Uhura
Nichelle Nichols (de 'originele' Uhura), heeft
op Twitter een foto geplaatst van haarzelf en
niemand minder dan President Obama. Op
de foto is te zien hoe beiden het bekende
Vulcan handgebaar maken.

Vijf captains naar Londen!
Jadit lees je goed! Had je nog twijfels? Dan
zijn die nu weg! Zo'n uniek evenement en zo
dichtbij! Van 19 t/rn 21 oktober is Destination
StarTrek een feit. Enje hoeft hiervoor niet de
oceaan over te steken, want dit mega-evene
ment wordt in Londen gehouden. Naast de 5
captains komen er nog meer gasten, de ver
dere sterrenlijst wordt later bekend gemaakt.
Verder zijn er natuurlijk de fotoshoots, hand
tekeningsessies, interactieve programma's,
en er zal uitgekeken worden naar fans die in
kostuum komen. Meer info en boekingen kan
via de website www.startreklondon.com

De foto is eind februari gemaakt toen
Nichelle Nichols op bezoek was in het Witte
huis. President Obama en Nichelle Nichols
glimlachen beiden en PresidentObama heeft
zijn arm om de schouder van Nichelle Nicols
heengeslagen. Nichelle Nichols draagt een
ketting met het Starfleet logo. Na het bezoek
plaatste Nichelle Nichols de foto op Twitter.
President Obama vertelde dat hij als kind
verliefd was op Nichelle Nichols omdat zij
de eerste zwarte vrouw was die een grote
rol speelde in een televisie serie. 'Ik voelde
me vereerd dat ik president Obama mocht
ontmoeten, hij was erg charmant en net zo
knap als ik had verwacht', schreef Nichelle
Nichols op Twitter. President Obama ver
telde ook dat hij een grote Star Trek fan
is. Op onze site www.tfd.nlis de foto van
Nichelle Nicols en President Obama te zien.

Ho/odeck
In StarTrek zijn hologrammen al de gewoon
ste zaak van de wereld, maar in 2012 nog
niet. Toch is er een belangrijke doorbraak in
de ontwikkeling van deze techniek. Technici
van de Duke University zijn er in geslaagd
een hologram te maken in infrarood licht.
Uniek hierin is dat hier geen gebruik wordt
gemaakt van traditionele lenzen van glas
of kunststof, maar van 'metamaterialen'.
Metamaterialen zijn materialen die door de
mens gemaakt zijn, en waarvan de eigen
schappen niet in de natuur voorkomen. In
dit project maakten de wetenschappers een
lens van een soort opstapeling van kleine,
gouden plaatjes, maar de lenswerking ervan
was zelfs beter dan die van een conventi
onele lens. De Amerikaanse onderzoekers

On stage
Patrick Stewart (Picard - TNG) zal de 71e
Annual George Foster Peabody Awards cere
monie op 21 mei in New Vork presenteren.
Star Trek The Next Generation won zelf een
Peabody Award in 1987 voor de aflevering
"The Big Goodbye". Patrick Stewart is de eer
ste acteur die de Peabody Awards ceremonie

The Borg I (white knobs) has a slower
response compared to the Borg " (black
knobs). Thanks to its longer decay time,
the Borg I is best for recreating the famous
Buchla bongo patch=, and the Borg" is
best for a faster, more aggressive response.

Found
onthe* Is dat in de buurt van de Brior Pateh? (Zie

Star Trek: Insurrection)
gevonden door Hendrik Jan Brakels

Internet
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• Ook Star Trek acteurs af en toe we heel menselijk gedrag vertonen?
• Las Vegas een heel bekende staat is voor Star Trek fans?
• De 'strijd' tussen Star Trek en Star Wars nog steeds gaande is? En er zich steeds meer 'coryfeeën' mee gaan bemoeien?
• Er nog steeds heel veel te verzamelen valt op Star Trekgebied? Met behoorlijk wat variatie nog weI ...

Patrick Keuris heeft over bovenstaande een en ander op een rijtje gezet, zoals
je hieronder allemaal kunt lezen. Enne ... ben je zelf nog iets tegengekomen,
of mis je anderszins nog iets? Wij vernemen het graag op redactie@tfd.nl

Nu kunnen we daar echter een nieuw hoofdstuk aan toevoegen.
Ondernemer Dennis Hof heeft namelijk een oud huis van plezier opge
kocht ergens 90 mijl ten zuiden van LasVegasen tovert het om tot een
intergalactisch huis waar dames in outfits uit diverse bekende science
fiction outfits - waaronder Orion slavenmeisjes- het oudste beroep ter
wereld zullen beoefenen. Het geeft in ieder geval een geheel nieuwe
definitie aan "to boldly go where no man has gone before" ...

Star Trek versus Star Wars
AI jaren is het een internationale sport tussen liefhebbers van Star
Wars en Star Trek om elkaar te bevechten op elkaars franchise.
Uiteraard weten alle trouwe lezers van dit magazine in volledige
objectiviteit welke serie het beste is. Gelukkig hebben wij nu bijval
gekregen van niet de minste persoon: William 'Captain Kirk' Shatner.
Middels internetfilmpjes bevecht hij op uiterst bekwame wijze de
diplomaat van de Star Wars groep, mevrouw Carrie Fisher, wiens
personage ongetwijfeld binnenkort ook in het eerder genoemde
bordeel terug te vinden zal zijn. Onlangs heeft ook George Takei
(Sulu) zich gemengd in de strijd met een oproep om niet elkaar te
bevechten maar een ander potentieel veel groter gevaar: de Twilight
filmserie. Deze oproep tot bezinning is echter aan dovemansoren
gericht alsShatner in het meest recente filmpje het (met enige persoon
lijke steken onder water) in zijn geheel wegwuift.

TFD magazine

Avery 8rooks
Dat Star Trek acteurs ook gewoon maar mensen zijn, bewijst Avery
Brooks (Benjamin Sisko,DS9). De 63-jarige Amerikaan werd onlangs
aan de kant van de weg gezet door de plaatselijke autoriteiten, nadat
iemand had gemeld dat hij onregelmatig over de weg reed. Na een
blaastest werd Brooks ingerekend voor rijden onder invloed. Als hij
wordt veroordeeld, staat hem wellicht een verblijf van zesmaanden in
de gevangenis te wachten. RomulanAle is dus niet voor niets verboden,
jongens en meisjes!

Nevada
In de jaren dertig van de vorige eeuw zat de wereld in de tegen
woordig eveneensbekende crisisjaren.Om de economie te stimuleren
besloot men daarop gokken en prostitutie legaal te maken in de
Amerikaanse staat Nevada. Hierdoor wordt het door sommigen het
Sodom en Gomorra van Amerika genoemd. Steden als LasVegasgroei
den uit tot wereldberoemde en befaamde proporties. Ook voor StarTrek
fans ishet een bekendestaat. Zo worden er al jaren de allergrootste Star
Trekconventiesgeorganiseerden zijn diverselocatiesin de staatgebruikt
in de films. Ende echte alien fanaten kennen het als de staat die het
geheimzinnige Area 51 huisvest.
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De filmpjes zijn via de volgende adressen te bekijken:
http://youtu.be/5BYNdTHjsti- Deel7 - Shatneropenthetgevecht

http://youtu.be/nU2jq/RjJV/- Deel2 - Fisherpareert
http://youtu.be/pPiWm4mGgyg - Deel3 - Shatner reageert
http://youtu.be/mvTCr5Z-0/A - Deel4 - Takeioppert Star Peace
http://youtu.be/FZuxUj4ZX5c - Deel5 - Shatnerwil retributie!

Enterprise Refit Artisan Replica
Enkelejaren geleden bracht fabrikant Master Replicaseen prachtige
replica uit van het studiomodel van de USSEnterprise.Dit schaalmodel
kostte destijds een slordige 1200 dollar. Het was daarmee ook één
van de paradepaardjes van het inmiddels ten onder gegane bedrijf
en voor menig verzamelaar een topstuk voor hun collectie.

QMx, tevens een fabrikant van hoogwaardige replica's, gaat nog een
stapje verder.Voor een slordige 5000 dollar kun je de eigenaar worden
van een ultieme replica van de USSEnterprise.Er kanworden gekozen
voor een TOS Enterprise,waarbij de klant kan kiezen tussen een Nee-
1701 variant, de Nee-1 701-A of zelfs een Khan variant waarbij je voor
een meerprijs van 250 dollar de Enterprise toegetakeld krijgt inclusief
extra LEDverlichting. Daarnaast is er ook een Star Trek XI versie van
de Enterprise beschikbaar.

De Enterprise replica's zijn gemaakt op een schaal van 1:350. In
normale maten komt dat neer op een lengte van zo'n 88 centimeter
en een hoogte van rond de 44 centimeter (indien geplaatst op de
bijgeleverde voet). Met behulp van een afstandbediening zijn de
diverse soorten LEDverlichting te bedienen die de voor de schepen
zo bekende sfeer uitstralen. Daarbij is gedacht aan het afvuren van
torpedo's, het naderende gevaar van een botsing en de versnelling
naar Warp-snelheid. Het oog voor detail is werkelijk verbluffend. Een
goed voorbeeld hiervan is het vakkundige werk aan een prachtige Shut
tle Bay.Minutieus en indrukwekkend. Niet minder adembenemend zijn
het V.I.P.Decken de botanische tuin.

Van zowel de TOS versie als de Star Trek XI versie is de oplage
beperkt tot slechts 250 stuks. Voor slechts weinigen zal zo'n prijzige
replica weggelegd zijn. Voor degenen die wel zo gelukkig zijn, worden
de eersteexemplaren (onder voorbehoud) rond juni (heel toepasselijk)
verscheept.

TFD magazine

Star Trek action figures
Begin februari staat voor speelgoed liefhebbers alom altijd in het
teken van de New Vork Toyfair. Op deze internationale beurs komen
alle belangrijkespeelgoedfabrikanten samen om hun nieuwe producten
bekend te maken en te tonen aan de wereld.

In het verleden kon je vertrouwen op bedrijven alsMEGOen Playmates
Toys als jouw vaste producenten van Star Trek actiefiguren. Maar
deze fakkel is inmiddels weer overgedragen en niet aan de eerste
de beste. Hasbro Inc., voornamelijk bekend vanwege hun succesvolle
en populaire Star Wars, G.1. Joe en Transformers speelgoedlijnen,
maakte op de Toyfair bekend de rechten te hebben verworven.
Vanaf 2013 zal het Amerikaanse bedrijf in aanloop naar de nieuwe
J.J.Abrams film diverse gerelateerde producten gaan uitbrengen,
waaronder speelgoed uit de relatief nieuwe Kre-o lijn (een soort
LEGO variant). Daarnaast heeft het ook de rechten verworven van
het overige deel van de franchise.Diamond Select, eveneens produ
cent van Star Trek figuren, behoudt in tegenstelling tot Playmates
wel zijn licentie en zal ook de komende tijd nieuwe producten aan
kondigen en blijven uitbrengen.
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Star Trek game
Op de grootste gamebeurs van de wereld, de E3 in Los Angeles,
maakte gamestudio Digital Extremesafgelopen jaar bekend te werken
aan een nieuwe co-op shooter waarvan de titel nog niet bekend is.
Dit nieuwe spel staat gepland voor een uitgave in het eerste kwartaal
van 2013, en speelt zich af voor het nieuwe deel uit de Star Trek
filmreeks waaraan momenteel hard wordt gewerkt.

Het spel, dat wordt uitgegeven Namco Bandai en Paramount Pictures,
geeft spelers voor de allereerste keer de mogelijkheid om in de huid
van Spock en Kirk te kruipen. Zij moeten samenwerken om een
buitenaards ras, dat het heelal wil veroveren, tegen te houden. Het
verhaal van het spel wordt geschreven door Marianne Krawczyk (de
schrijfster van de populaire PlayStation 3 "God of War" serie) in
samenwerking met Bob Orci en Alex Kurtzman (de schrijvers van
Star Trek XI).

Momenteel is er nog niet zoveel bekend over het verhaal van de
nieuwe film. Diverse geruchten gaan dat Khan een rol gaat spelen,
maar er zijn net zoveel geruchten die dit tegenspreken. Eénvan die
geruchten stelt dat het buitenaardse ras uit dit spel weleens een
rol zouden kunnen gaan spelen, wat dit spel gelijk extra interessant
maakt.

Het spel wordt uitgegeven op XBOX360, PlayStation 3 en Windows
Pc.



Tegen de tijd dat jullie mijn bericht ontvangen zijn jullie al ruim in
2012. Als ik dit schrijf is het nog maar net Nieuwjaar geweest. Alle
kerstdiners en oudejaarsavondfeestjes, met oliebollen en meer van dat
soort nog vers in het geheugen, of liever geregd; op mijn maag liggen.
Niet gegeten maar gevreten, maar het had dan ook niet allemaal
zo lekker moeten zijn. En dan kom ik meteen maar met het meest
voorkomende goede voornemen aan deze kant van het melkwegstelsel:
er moeten wat kilootjes af.

Ok iets meer dan 'wat' zelfs. Eigenlijk
heel wat meer. Gelukkigzijn er heel wat
hulpmiddeltjes. En dan bedoel ik niet
van die potjes en pakjes met shakes en
zo. En ook geen pillen of drankjes. Nee,
ik bedoel de hulpmiddeltjes van de
natuur. Daarin vinden we alles wat we
nodig hebben om van onze vetrolletjes
af te komen. Uiteraard zou wat meer
bewegen ook geen kwaad kunnen.
Wat vaker de trap in plaats van de
turbolift. En wat minder de auto of in
mijn geval de transporter. Bij deze dus
wat tips en lekkere receptjes die je op
de goede weg brengen.

Laten we beginnen bij het ontbijt. Ik
kan het niet vaak genoeg zeggen
'ontbijt is de meest belangrijke maaltijd
van de dag'. Waarom? Omdat je daar
de rest van je eetgedrag tijdens dag
mee regelt. Als je begint met een goed
ontbijt word je makkelijker wakker
en je kunt meteen aan de slag, of je
nu 's nachts, 's middags of 's morgens
opstaat. ..

Bereidingswijze:
Verhit de olie in de pan. Roerin eenmaatbeker de eieren los en breng
deze op smaak met peper. Bak in de olie eerst het spek een beetje
aan en giet dan het eiermengsel erop. Zet het vuur wat lager en laat
het ei gaar worden.

Sla
Sla,het meestonderkendewonderdernatuur.Supergezond,
geen calorieën, werkt vochtafdrijvend en er schijnt één of
ander stofje in te zitten dat goed is voor je ogen. Erzijn
honderden soorten sla verkrijgbaar,allemaal evengezond.
Veldsla, kropsla of boterslaat, radicchio een prachtige
rood witte harde slasoort propvol antioxidanten.

Salade van radicchio (Insalata di Radicchio)
Radicchio,of rode slaheeft een licht bittere smaak.Volgensde Italianen
komen de lekkerstekropjesuit Trevisio.

Ontbijt!!!
Ei met spek
Ingrediënten:

• 2 eieren
• 75 gram ontbijtspek of spekblokjes
• 1 eetlepel olie
• peper naar smaak

Ingrediënten voor 2 personen
• 2 eetl olijfolie, vierge.
Als je niet van de uitgesprOKensmaak houdt: er zijn supermarktendie
mengselsvan goedeplantaardige olie met olijfolie in hun assortiment
hebben
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• 75 gr. pancetta of magere spekblokjes
• 1 kropje radicchio (rode sla)
• 25 gr. Rucola
• 1 kleine ui, gesnipperd
• 1 teentje knoflook, fijngehakt
• 2 theel verse tijmblaadjes.
Gedroogdmag ook maar laat ze dan eerst in wat olijfolie weken
• 1 1/2 eetl balsamicoazijn
• versgemalen peper.
Verhit in een steelpan de olijfolie en bak de spekblokjes zachtjes
knapperig bruin. Somskomt er water en vet vrij. Dat kun je makkelijk
even afgieten met behulp van een zeefje. Dat maakt het ook wat
minder vet van smaak. Snijd intussen de krop Radicchio eerst in
vieren en dan in repen. Scheur de Rucola in stukken. Schep in een
schaal de Radicchio en de Rucola luchtig door elkaar. Schep de ui,
knoflook en de tijm door de uitgebakken spekjes en bak ze heel
even mee. Roer de Balsamicoazijn erdoor en schep de dressing met
spekjes over de radicchio. Maal er royaal peper boven. Dat is pas
smullen.

Vis
Vis,ja jullie voorouders hadden het bij het rechte eind;
'vrijdagvisdag'.Nu hoeft dat uiteraardnietperséop vrijdag
te gebeuren maar minstens één keer per week vis is zeker
aan te raden. Als je geen vis lust... tja dan sla je het
volgende recept maar over. Tiliapia is een geweldige
vissoort. Een vette vissoort barstensvol gezonde stofjes.
Makkelijk te bereiden. Je kunt 'm stoven, bakken, grillen,
pocheren, alles... En ook nog eens vriendelijk voor je
geldbuidel.

Tilapia uit de oven Bereidingstijd: 30-60
minuten
Ingrediënten voor 2 personen
• 2 tiapiafilets
• (diepvries)
• 2 kleine of 1 grote gesnipperde ui
• 1 tomaat in plakjes gesneden
• lemonpepper, citroen en olijfolie.
Lemonpeppermaakje door versgemalenpeper temengenmetgeraspte
citroenschil.Gebruikdaarvoor een fijn keukenraspje.Zorg dat er geen
wit van de citroen in terechtkomt wat dat is bitter. Meng dit door de
peper en bewaar in een luchtdicht bakje. Ruikt heerlijk fris en pittig. 4
eetlepelspepermet de schil van 1 helecitroen. Luchtdicht is dat prima
te bewaren.

Hulpmiddelen
• Aluminiumfolie.
Voorbereiding
• Ontdooi de tilapia. Verwarm de oven op
200 graden.
Bereidingswijze
Verhit een scheutje olijfolie in een koekenpan. Bakhierin de ui gekruid
met lemonpepper. Voeg de tomaat toe en laat dit even doorsudderen.
Scheur twee ruime stukken aluminiumfolie van de rol. Verdeel het
ui/tomaatmengsel over de twee stukken. Leg hierop de tilapiafilets.
Kruid deze met een beetje zout. Leg op beide filets twee plakjes
citroen. Sluit de pakketjes en zorg ervoor dat ze goed dicht zitten.
Leg de pakketjes gedurende 30 minuten in de oven.
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HetculinairerepertoireinNederlandkent slechtsheelweinig
originelenagerechten. Haagse bluf is er een voorbeeld van.

Haagsebluf
Ingrediënten voor 6 personen
• 1 eiwit
• 1 dl rode bessensap
• 50 gram suiker.

Bereidingswijze
Doe de suiker en het eiwit in een kom en klop zolang met een garde
tot een bijna stijve massa is verkregen. De massa lijkt een beetje
op de binnenkant van een negerzoen. Schep rustig met een spatel
druppelsgewijs ( net als bij mayonaise) het rode bietensap onder
het opgeklopt eiwitmengsel. Dan krijg je een mooi marmer effect.
Verdeel de Haagse bluf over schaaltjes of dien het gerecht in wijde
glazen (coupes) op.

Serveertip
Haagse bluf kan perfect met verse vruchten worden gecombineerd.
Smakelijktoetje met veelallure
(maar wel lekker)

Tot slot nog even een beweegtip
Geef elke dag één beweegmoment de aandacht en kijk of je het in een
hoger tempo kunt uitvoeren of iets langer vol kunt houden. Bijvoor
beeld: normaal laat je de hond, kat, kangoeroe of targ 2x per dag 30
minuten uit. En kijk dan of je 1x hetzelfde rondje in 25 minuten kunt
lopen of maak je rondje wat langer, bijvoorbeeld 35 minuten. Voor je
het weet ben je zo fit dat je de bedevaart route naar Santiago de Com
postelIa kunt lopen.
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Ander voorbeeld: stel dat je altijd kiest voor de transporter of de tur
bolift. Neem dan 1xl verdieping de trap. Het gaat erom dat je elke
dag kijkt of je iets aan je beweging in positieve zin kunt veranderen.
Of met de woorden van jullie voorzitter te eindigen: pump up the
volume! Ehh, nee slecht voorbeeld ... Q'aplaH! Succes, ja dat is hier
beter op zijn plaats.

Veel kookplezier.
Neelix



8ionendracht
Uit: 'Verzamelbundel' van F. Eduards (overgenomen met diens toestemming).

Wij zitten in onze cryogene slaapkamersen worden aangeschakelddoor
de boordcomputer. Onze menselijke gedeeltes worden ontspan
nen wakker en ik stap met de anderen uit de eenpersoons cyogene
slaapkamers in de muur. Dan doe ik de glazen deur met de paarse
streep weer dicht waar wij in staande positie in cryogene staat zijn
geweest.

Ik loop verder door de gang met de zwaar metalen boogvormen
naar de boeg. Op de boeg zie ik door de grote afgeronde ramen in
de verte een planeet. Ik ben Conrad. een bioon op een ruimtestation
dat de ruimte doorkruist op zoek naar levensvormen en leefbare
planeten. Via de zenders in onze hoofden kunnen wij het zicht en
de gedachten van onszelf uitzenden en het zicht en de gedachten
van 20 andere bionen tegelijk ontvangen.

Wij hebben een tweede zicht in ons hoofd dat gevormd is als een
rooster waarop wij het zicht van de anderen ontvangen en verwerken.
De verzonden gedachten verwerken wij tegelijkertijd. Sommige
gedachten houden wij voor ons. Wij kunnen onze zenders aan en
uit zetten. Ik neem plaats op mijn ruime stoel voor het midden van
het ruime bedieningspaneel. Wij zijn aangekomen bij een planeet
die zowel geschikt is voor menselijke als bionische levensvormen.
Het aanzicht is als dat van de Aarde, alleen dan met meer land. Wij
gaan door de atmosfeer en landen op een woestijn nabij een vlakte.
De landing veroorzaakt kleine zandstormen en kleine lawines van
droge rotsen. Als de Novalot stilstaat openen wij de boeg en lopen
wij naar buiten. Wij lopen naar de vlakte.

Op de vlakte ontmoeten wij een cyborgane. Haar naam is Rebecca.
Ze isde leidster van de cyborganen op deze planeet. We volgen haar
naar een grote stad met geavanceerde technologie en vol met cy
borganen. Over de grote wegen zweven geavanceerde voertuigen.

Rebeccaneemt ons mee naar een groot wit gebouw met ontzettend
hoge lichtblauw gekleurde ramen. We nemen plaats en converseren
met elkaar. Rebecca deelt ons mee dat alle cyborganen op deze
planneet op dezelfde manier als ons gedachten en zicht delen en
verwerken en dat Rebecca als leidster als enige de gedachten en
het zicht van alle cyborganen tegelijk kan verwerken en ontvangen.
Haar roosterzicht is hetzelfde van 4 bij 5, maar op elk afzonderlijk
gedeelte van het rooster worden per milliseconde andere gedachten
en andere zichten verwerkt.

Na het converseren besluit ik dat ik zelfstandig achterblijf terwijl de
anderen teruggaan naar het ruimtestation. Rebecca leidt mij dan
door de grote geavanceerde stad naar mijn verblijf. Na op de avond
enkele gedachten van cyborganen verwerkt te hebben zet ik mijn
ontvanger uit. De volgende dag loop ik Rebecca tegemoet die mij
af zou halen voor een bespreking.

Wij gaan naar hetzelfde gebouw, naar de zaal waar wij onze gedach
ten uitvoerig verwerken. Na een aantal minuten gaan wij over tot
gewone spraak. Rebecca spreekt kalm. 'Ik zal Conrad inlichten.' Ze
spreekt mij aan over een hemellichaam waar veel mogelijk is.' Van
middag gaanwe daar naar toe: vervolgt ze. 'Jijkrijgt een implantatie die
jou gelijk aan mij zal maken.' Dan gaan wij weer over op gedachten
verwerking en licht ik op deze manier mijn hoogste staflid op het
ruimtestation in die de rest zal inlichten.
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Na de bespreking loop ik met Rebecccamee door de moderne stad
naar mijn moderne verblijf. Ik verwerk nog steeds de gedachten
van de anderen zie de gehele stad. Daarna schakel ik weer over
op gedachtenverwerking met andere bionen. Mijn gedachten over
Rebecca houd ik voor mezelf.

Het is middag en ik schakel weer over op gedachtenverwerking
met de cyborganen. Ik verlaat mijn verblijf en loop naar Rebecca
en de andere cyborganen wanneer we over de ruime moderne weg
naar een grote moderne landingsvlakte lopen. We lopen door en
tussen al de geavanceerde ruimtevoertuigen staat het meest grote
en geavanceerde voertuig waarin wij naar de bionische ster zullen
gaan.

In het voertuig loop ik met de anderen naar de boeg waar de ruime
witte stoelen ons plaats bieden. Wij stijgen op. Rebeccazit voor mij.
Ik blijf me interesseren in haar. Alhoewel ik hoogontwikkeld ben,
ben ik toch redelijk gefascineerd terwijl wij de bionische ster naderen,
het grootste ruimtestation dat ik tot nu toe gezien heb.

De ster schijnt net zo fel als de andere sterren waar bij bionen en cy
borganen geen moetie mee hebben. Na een lange vlucht opent een
grote schuifdeur voor ons die naar boven schuift en ons binnenlaat.
In de enorme ruimtehal staat het bol met enorm grote ruimtesche
pen. Het aantal cyborganen dat hier aanwezig is is in de multi triljarden.
De mensheid is sinds de kolonisatie van planeten ongeveer even
groot.

We lopen door naar de aankomsthal. Ik ontvang van Rebecca nog
wat directe informatie over mijn verblijfsruimte hier en daarna lopen
wij naar een vergaderzaal waar wij onze gedachten met elkaar ver
werken. Daarna ga ik naar mijn verblijf.

Ik informeer de Novalot. De Aarde weet nu ook van het bestaan van
de cyborganen. Ik neem de tijd voor wat rust en daarna loop ik mijn
verblijf weer uit om het station wat beter te leren kennen.

Ik loop door de enorm lange hal tussen de verblijfruimtes door naar
het einde van de hal waar het wat lichter is. Dan kom ik aan bij
grote metalen treden die leiden naar een onderzoeksruimte, waarnaar
ik doorloop naar Rebecca en de anderen. Rebecca leidt mij dan
door tal van gangen naar een andere onderzoeksruimte terwijl ik
steeds de gedachten van andere cyborganan ontvang. Een grote
lichtblauwe schuifdeur opent zich dan waarachter een grote licht
blauwe ruimte met enkele cyborganen in witte uniformen zichtbaar
wordt. Rebecca geeft mij instructies en ik schakel bepaalde delen
van mijzelf uit.

Mijn denken waarnemingsvermogen begint zich op te laden terwijl
de operatie plaatsvindt. Ik voel mijn lichaam gloeien in de lichtblauwe
ruimte. Daarna kalmeer ik alsof ik zweef terwijl ik weer opsta. Het is
verhelderend en krachtig om alles van milti-triljarden cyborganen te
verwerken. Rebeccakijkt mij aan en gaat dan voor mij naar de verga
derzaal waar anderen op ons wachten.

Daarna gaan Rebecca en ik terug naar het verblijf van Rebecca
waar wij even de tijd voor onszelf nemen. Omdat wij de enigen zijn
met het vermogen om alles waar te nemen gloeien onze ogen een
moment. 'AIvinden er 10 biljard nova'splaats en blijft er een universum
over vol met zwarte gaten. Dan zijn we er nog steeds.'
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De volgende dag lopen Rebecca en ik door de lange hal naar de
ruimtehaven waarna met één van de ruimteschepen naar het onder
zoeksstation op Aarde vertrekken.

Onzichtbare orkaan
Aangekomen op deAarde worden we naar binnen geleid door één
van de huidige menselijke wetenschappers. Hij leidt ons naar een
laboratorium waar de Auroraborg is, een cyborgaan die meer kan
dan Rebecca en ik. De menselijke wetenschapper opent de deur
naar het laboratorium en ontdekt dat de Auroraborg er niet meer
is.

Het laboratorium is nog maar in gedeeltes heel. De andere wetenschap
pers zeggen dat hij uit het laboratorium losgebroken is en vertrokken
is naar de bionische ster. Rebeccaen ik gaan weer in ons ruimteschip
terug naar de bionische ster. Op de Sterrenstorm lopen wij door de
lange hal en trachten de cyborgaan te vinden via het zicht van de
anderen, maar we vinden hem niet. Eénvan de cyborganen vertelt
ons dan dat de Auroraborg zich heeft afgesloten van zowel het roos
terzicht als het normale zicht van alle anderen en een tweede kern
aan het maken is. Als hj de kern in de ruimte afvuurt, ontstaat er een
tweede oerknal, waardoor hij met de Sterrenstorm door de tijd kan
reizen. De Sterrenstorm slingert dan met de storm mee.

Rebecca en ik haasten ons door de gangen en liften naar de kern
van de ster.

Wij lopen de grote hal binnen waar de kern van de ster zich bevindt.
De Auroraborg is hier. Hij ademt zwaar en het lijkt alsof het de kern
van de ster is die ademt. Ik loop verder.

Ik zie hem nu als een grote schim. Rebecca en ik concentreren ons
en hij wordt zichtbaar. In zijn zwarte ruimtepak bevestigt hij het
laatste onderdeel aan de tweede kern. Hij weet dat wij hier zijn en
gaat door met wat hij doet. Wij springen dan vanaf de hoge loop
bruggen aan de zijkanten naar hem toe.

Omdat we hem niet kunnen verslaan leid ik hem af terwijl Rebecca
de tweede kern meeneemt. Ik houd hem tegen terwijl Rebeccaweer
omhoog naar de loopbruggen springt en wegloopt om te trachten
de tweede kern te demonteren. Dan worstelt hij zich los en springt
ook naar de loopbrug. Ik spring er achteraan. Rebecca kan de kern
niet demonteren. Ze loopt door en ik sluit een deur voor de Aurora
borg. Hij kijkt mij aan en er ontstaat een tweede worsteling waarna
hij zich weer eenvoudig losrukt. Hij achtervolgt Rebecca en ik ga
achter hem aan. Wanneer wij bij Rebeccaaankomen kijkt ze naar de
Auroraborg en dan naar mij. Dan gooit ze de kern met een boog
naar mij. De kern blijft stilstaan in de lucht en begint te draaien en
te tollen. De Auroraborg springt er naar toe en terwijl hij de kern
vaspakt ontstaat er een orkaan van licht die de hal opvult. In het
midden is de Auroraborg zichtbaar die als een schim schreeuwt en
uitdooft. Daarna vergaat de orkaan en spint de kern nog snel in de
lucht terwijl de vonken er van af vliegen en stuitert dan op de grond
waar hij nog even spint.

Gedichten
Inner planet
In the depths of space there is a deeper body,
It renders sphacelationa and more
The Dyson sphere is immense and hollow,
No space for time to borrow
This star has no core,
Thriving to loek and swallow
Ships awhole, the site is, as before,
Mostly awesome
a 'sphacelation' = cold sweat

Kazon maze
When Voyager stumbled upon the Kazon,
A threat as large as a shuttlebay I n the sun,
Glisteing floors and ceilings, nowhere to flee
Chakotay and his meditation spree,
left alone in his room but hark,
Together they will roam the dark

With boldness too and quite stark

Youhear both
Uhura and Hoshi, comms officers by title,
Have a use of their minds so brittle,
As Deanna Troi has her wits about her
Telepathy and communications are close,
One is mechanical, the other a dose
Of mindful cheer
When both are united
There is more than patterns lighted,
A conjouning of thoughts and messagesKeiko
Their daughter is smart and youn,
And makes their hearts merry and strong,
By far
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Door f. Eduards

Enigma Omega*
Before [ean-Luc Picard commanded Enterprise
He captained the Stargazer, wise
Advice from his first officer Gilaad Ben Zoma
A recruit caused Starfleet an Omega,
It was Ulelo, spy for the ethers,
But also an alien of the same kind
That had their defenses unwind
Till he returned
Strange prison
Sonething as large as a Borg cube,
Hasgot you looking at the tube
lust watch them use their hive-mind,
On matters as to what they'lI find
And captain Picard, captured
As locutus of Borg, at least tortured

Alike
In Nemesis, just as on Genesis,
We witness death, a son of Kirk's,
And Data, a double Grimacea,
Both in explosion, no solace
So great and grim

Larger
Spock was logica I, but missed
The knowledge of a whale biologist
One caprive whale, a pregnant mother,
Made Spock dive in the bassin, some others,
Who saw lt, were not aware
Of the future catastrophe, and there
You have it
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Ooor Paul Ploeg
ntel: Shr Trek-
The Nut Gener.tlon: Loslng the Peace
Auteur: WIlllam Lalsner
ISBN:978-1-4391-0786-7

Dit verhaal speelt zich af in dezelfde periode
als Star Trek - A Singular Destiny, dus het
begin van deze recensie zou bijna hetzelfde
geweest kunnen zijn. De oorlog met de Borg
is over. Het Alfa- en Bètakwadrant verkeren in
een chaos. Het belangrijkste doel is nu weder
opbouwen herstel. Daarbij is samenwerking
en hulpvaardigheid belangrijk. De praktijk

is in beide kwadranten echter anders. Bewoners van planeten die
door de Borg onbewoonbaar zijn gemaakt, moeten verplaatst worden
naar andere planeten die nog wel bewoonbaar zijn. Deze bewoners
worden niet overal met open armen ontvangen. Groot probleem
binnen de Federatie is ook om voor de overlevenden van de oorlog
uit te vinden of er nog andere familieleden, vrienden of kennissen
de oorlog met de Borg hebben overleefd. Tot die laatste categorie
hoort onder andere luitenant Choudhary, hoofd beveiliging van de
USSEnterprise en afkomstig van de planeet Deneva, een planeet
die door de Borgcompleet verwoest is.De Enterprise,het vlaggenschip
van de Federatie,wordt ondanks haar status ingezet om humanitaire
crisissenop te lossen.

Daarbij moet de bemanning, en kapitein Picard in het bijzonder, af
en toe onconventionele methodes gebruiken om problemen op te
lossen. Dat leidt weer tot conflicten met het hoofd van Starfleet en
de leiding van de Federatie.

Ondanks dat dit verhaal in dezelfde periode zich afspeelt als 'A Singular
Destiny' ligt het accent van het verhaal toch ergens anders. Namelijk
in de gevolgen die de oorlog met de Borg heeft voor degene die het
hebben overleefd. lij kunnen in twee categorieën worden verdeeld:
overlevenden die weinig tot geen last van de oorlog hebben gehad,
en overlevenden die veel, zo niet alles zijn kwijtgeraakt. Dat kan de
planeet zijn waarop men woonde, maar ook de vrienden en familie
die het niet hebben overleefd. Dat resulteert bij de overlevenden tot
het krijgen van psychische problemen, door schuldgevoelens over
het zelf wel overleefd hebben van de oorlog, terwijl de naasten dat
niet hebben. Dit alles wordt met een groot gevoel van tact en inle
vingsvermogen geschreven. Tel daarbij ook nog het begin van een
nieuwe verhaallijn binnen het genre op en je hebt weer een lekker
goed boek om te lezen.

Samenmaken ze een groot deel van de bekende StarTrekgeschiedenis
mee gezien vanuit het gezichtspunt van Cardassia;vanaf het aan de
macht komen van de burgerregering op Cardassia, de Detapa Raad,
waar de biologische vader van Rugal ook lid van is na de vernietiging
van de Obsidian Order door de Dominion, de alliantie die Cardassia
onder leiding van Gul Dukat vormt met de Dominion en de korte
kennismaking met de onwettige Bajoran dochter van Dukat, Tora
liyal, tot aan de oorlog van Cardassia en de Dominion met de Fede
ratie en haar bondgenoten, de opstand van de Cardassians tegen
de overheersing van de Dominion en de daarop volgende genocide
onder de Cardassiansgepleegd door de [ern'Hadar, en de plotselinge
vrede en langzame wederopbouw van een verwoest rijk. TIjdens
deze gebeurtenissen probeert hij ervoor te zorgen dat hij niet gaat
leven zoalsalle Cardassiansleven en hebben geleefd, namelijk zichzelf
wegcijferen in het belang van Cardassia.

ntel: StarTrek - Deep Space Nlne:
The Never-Endlng Sacrlflce

Auteur: Una McCormack
ISBN: 978-1-4391-0961-8

Jehebt boeken, je hebt goede boeken, en je hebt hele goede boeken.
Éénmaal in een bepaalde tijd verschijnt er echter en boek waarvoor
zelfs de classificatie 'heel goed' onvoldoende is. Dit boek valt in
deze categorie. Het is een boek waar nu werkelijk niets op aan te
merken valt. Ondanks de lengte van het verhaal leest men het boek
snel uit, zo boeiend is het geschreven. De hoofdpersoon van het
boek wordt in zijn leven gevolgd in een stijl die volgens een collega
recensent lijkt op de stijl van schrijver Charles Dickens, en daar kan
ik die recensent geen ongelijk in geven want het verhaal lijkt veel op
de verhalen van Dickens alleen dan geschreven in een science fic
tiongenre dat zich afspeelt in de 24e eeuw.Verder is het verfrissend dat
de Star Trekgeschiedenis eens van een andere kant bekeken wordt
dan steeds vanuit de kant van de Federatie of - zoals in de laatste
jaren - de Klingons. Voor alle lezers van Star Trekverhalen is dit een
boek dat gele.zenen wel op de boekenplank moet staan.
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Dit boek is het verhaal van een jongen die
geboren is op de planeet Bajor tijdens de
bezetting door de Cardassians. lijn ouders
zijn Cardassians totdat het huis van zijn
ouders wordt opgeblazen en zijn moeder
om het leven komt. Hij wordt door een
Bajoran echtpaar uit een weeshuis gehaald
en geadopteerd. Zij voeden hem liefdevol

op. Hij voelt zich Bajoran terwijl zijn uiterlijk
Cardassian is. Hij heeft een goed leven, totdat één gebeurtenis zijn
leven totaal op zijn kop zet. TIjdens een bezoek aan het ruimtestation
Deep Space Nine bijt hij uit angst in de hand van een Cardassian
kleermaker. Dan blijkt dat hij een pion is in een politiek spel van
een Cardassian militair, Gul Dukat, en zijn biologische vader, de
politicus Kotan Padar. Laatstgenoemde eist zijn zoon, Rugal Padar,
terug. Zijn Bajoran adoptievader, Proka Migdal, weigert echter zijn
zoon, Proka Rugal, af te staan. Na een ingewikkeld proces oordeelt
de Starfleet commander van Deep Space Nine dat de voogdij over
Rugal naar zijn biologische

vader teruggaat, zeer tegen de zin van Rugal en zijn Bajoran adoptie
vader. Eenmaal aangekomen op Cardassia heeft Rugal moeite zich
aan te passen. Hij haat Cardassia en Cardassians en zijn Bajoran
opvoeding en zienswijze over de Cardassian bezetting van Bajor
worden niet getolereerd op Cardassia. Het enige lichtpuntje in zijn
leven is het Cardassianmeisje Penelya,wier ouders op een planeet in
de gedemilitairiseerde zone tussen de Federatie en Cardassiaom het
leven zijn gekomen, en dat alswees op Cardassiageen status heeft.
Zij heeft het geluk dat zedoor familie op Cardassiawordt opgevangen,
wat daar een uitzondering is.
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?~~-----------------
Door Poul Ploeg
TItel: Star Trek - Deep SpaceNlne:

TheSoulKey
Auteur: OUylaWoods

ISBN: 978-1-4391-0792-8

Het verhaal van dit boek gaat verder waar het
vorige deel, 'Fearful Symmetry', is geëindigd.
IlianaGhemor, voormalig geheim agente van
de voormalige geheime dienst van Cardassia,
de Obsidian Order, getransformeerd in het
evenbeeld van de Bajoran Kira Nerys, is naar
het universum dat Star Trekfans kennen als
het spiegeluniversum gereisd om daar een

profetie die nog niet in vervulling is gegaan te volbrengen. De tempel
van de Bajoran profeten, ook bekend als het wormgat naar het
Gamma Kwadrant, is in het spiegeluniversum nog niet geopend.
Dat was ook in dit universum de taak geweest van Benjamin Sisko,
maar die is al een aantal jaren dood. Ghemor heeft door traumatische
ervaringen in haar verleden waanideeën gekregen. Zij gelooft niet
alleen dat de persoon Kira Nerys de uitverkoren persoon is om de
tempel van de profeten te openen, maar ook dat zij de enige echte
Kira Nerys is, en dat alle andere personen met de naam Kira Nerys
uit andere universums bedriegers zijn die uit de weg geruimd moeten
worden. Als zij haar plannen ten uitvoer kan brengen, kan er als
gevolg daarvan chaosontstaan in veel universums.Aan de bemanning
van Deep SpaceNine de taak om dit te voorkomen.

TItel: Star Trek - Vanguard: Open
Secrets

Auteur: Dayton Ward
ISBN: 978-1-4165-4792-1

Dacht de schrijver van deze recensie na
het vorige deel in dit Star Trekgenre dat de
verhaallijn afgelopen was en dat er nu een
nieuwe verhaallijn zou komen; het tegendeel
ishet geval. Het verhaal over het ruimtestation
Vanguard en de geheimen van het meta
genome zijn actueler dan ooit.

Nu de redenen voor de aanwezigheid van
de Federatie in de Taurus Reachvia de pers openbaar zijn gemaakt,
nemen de spanningen in de regio toe. Vooral de Klingons zijn actief
en willen aan de informatie komen die de Federatie over het rneta
genome heeft. De Tholians willen alles daarover het liefst in de
doofpot stoppen en de Romulans kijken op de achtergrond in het
geheim toe. Voormalig commodore Diego Reyesmoet terechtstaan
voor het onder andere laten uitlekken van de redenen voor de aan
wezigheid van de Federatie in de Taurus Reach. Zijn hoofd informa
tie T'Prynn voert in haar hoofd een privéoorlog die kan leiden tot
haar dood als er niet wordt ingegrepen. Op het station doet een

Het ismoeilijk om een goed oordeel te geven over dit boek. Degenen
die de voorgaande boeken in het Deep SpaceNinegenre niet hebben
gelezen zullen veel van het verhaal en de diverse verhaallijnen niet
begrijpen door het gebrek aan de voorkennis uit de voorgaande
boeken. Maar ook degenen die de voorgaande boeken wel hebben
gelezen zullen moeite hebben om de diverse verhaallijnen en karak
ters uit elkaar te houden. Dat isvooral het geval bij de verschillende
versiesvan Kira Nerys en lIiana Ghemor, en de verhaallijnen van de
lern'Hadar, Taran'atar en het spiegeluniversum dat al zijn eigen genre
heeft. Toch lijkt het alsof diverse verhaallijnen hier definitief tot een
einde komen. Dat iswel zo handig aangezien dit Star Trekgenre een
aantal jaren op de andere Star Trekgenres achterloopt waardoor bij
voorbeeld diverse karakters hier nog aanwezig zijn terwijl ze ook in
andere genres aanwezig zijn. Het zou goed zijn als men bij Pocket
Books, Deep Space Nine in dezelfde tijd zou plaatsen als de andere
genres. Dit boek is zoals eerder vermeld een goede afsluiting van
diverse verhaallijnen maar wel alleen geschikt voor Deep Space
Ninefans die de voorgaande boeken al hebben gelezen.

wetenschapper haar intrede die denkt dat ze samen met de weten
schapper van Vanguard die het meeste over het meta-genome
weet, Ming Xiong, de raadsels rondom het genome kan oplossen.
Haar naam is Dr. Carol Marcus. Terwijl de spanningen in de regio
naar een nieuw hoogtepunt dreigen te stijgen en een oorlog tussen
de Klingons en de Federatie een kwestie van tijd is, moet het nieuwe
hoofd van ruimtestation Vanguard, admiraal Nogura, zijn hoofd pro
beren koel te houden.

Na de gebeurtenissen in het vorige deel, 'Reap the Whirlwind', had
ik een verhaal verwacht waarin de oude verhaallijn zou zijn beëin
digd en een nieuwe zou beginnen, of dat er op zijn minst een
adempauze zou worden ingelast. Niets is echter minder waar. De
Klingons treden meer op de voorgrond. De schrijver houdt gelijke
tred met gebeurtenissen uit 'The Original Series' met de Enterprise
van [ames T. Kirk. Verder zijn de andere verhaallijnen rondom de
rechtszaak tegen commodore Reyes,met een verrassend einde, en
die van T'Prynn goed doordacht beschreven. Vooral bij T'Prynn
krijg je wat meer inzicht in de gewoontes en gebruiken van Vulcans.
Alsde Vanguardreeksvan dezelfde hoge kwaliteit boeken blijft afleveren,
zijn dezemeer dan welkom.

TFD magazine
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cards from the
final frontier
Na al het 'remastered' geweld rondom de
op 26 januari 2071 uitgegeven set in de
vorige nieuwsbrief blijft het een poosje stil
in tradingeard land.

In maart 2011 duikener dan opeenswilde geruchtenop dat 'the
quotabieVoyager'Inde zomer,hebbenwedie hiervorig jaargehad
dan©, zougaanverschijnen.Het gerucht wordt in april 2011 defi
nitief naarhet rijk der fabelenverwezen,maardaarbijstaatdanweer
wel de opmerkingdat de seter in navolgingvan the OriginalSeries
(2004), The Next Generation(2005), DeepSpaceNine (2007) en
Movies(2010) mogelijk toch gaat komen.

Laatik eenseenoud spreekwoordvanstal halen: 'wat in het vat zit
verzuurtniet'. Diegenenmet eenabonnementop hetAmerikaanse
Tradingcardmagazine'Non Sport Update' kunnen in het februari/
maart 2012 nummer lezen dat 'the Quotabie Voyager' gepland
staatvoor juni 2012.

Natuurlijk volgt deze completist de Rittenhousewebsite op de
voet, maar daar vind hij op 16 maart 2012 nog geenmelding in
het 'releaseschedule'terwijl er wel anderejuni 2012 setsin staan...
ahum, moed houden dan maar.... want persoonlijkis 'the Quota
bie' reekswel eenvanmijn favorieten,ik hoop zelfsdat 'Enterprise'
in de toekomstook nog aande beurt gaat komen.
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Maar eerst terug naar
2011. Februari, maart en
april gingen verder voor
bij zonder opzienbarende
tradingcard momenten.
Het is dan ook maar de
vraag of we 18 mei 2011, de uitgifte datum
van alweer een vervolg in 'the Legends
of... ' reeks daar wel bij moeten rekenen.
Want wat kan ik hier nu nog aan toevoe
gen behalvedan het vermeldenwelke drie
acteurs, pardon twee acteurs en een actrice hun opwachting
maken...

Misschien is het aardig om het recent gepubliceerde overzicht
in de laatste TFD nieuwsbrief van 2011 nog eens te herhalen,
maar dan natuurlijk bijgewerkt tot op dit moment, want nieu
were 'Legends of... r sets na die van 18 mei 2011 zijn er niet en
ook niet aangekondigd, maar met inmiddels 30 sets lijkt het mij
dat de koekook aardig op begint te raken.
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Wie zijn er sinds 2003 in deze langjarige set voorbij geko
men, waarvan Rittenhouse Archives dan in ieder geval
vind dat ze de 'legend' (Star Trek) status verdienen. Oké,
daar gaan we dan nog een keer in volgorde van uitgifte
en met karaktervermelding zoals die op de kaartjes staat
aangegeven, achter het karakter het aantal legendskaar
ten dat is uitgegeven:

01) Captain [arnes T. Kirk (9),
02) Spock (9),
03) Doctor Leonard 'Bones' McCoy (9),
04a) Chief engineer Montgomery Scott (3),
04b) Lieutenant Sulu (3),
04c) Lieutenant Uhura (3),
05a) Chekov (3),
05b) Yeoman Rand (3),
05c) Nurse Chapel (3),
06) Captain Iean-tuc Picard (9),
07) Lieutenant commander Data (9),
08) Commander William Riker (9),
09) Counselor Deanna Troi (9),
10) Lieutenant Commander Worf (9),
11) Doctor Beverly Crusher (9),
12a) Commander Geordi La Forge (3),
12b) Ensign Wesley Crusher (3),
12c) Lieutenant Natasha Var (3),
13) Lieutenant commander [adzia Dax (9),
14) Seven of Nine (9),
15) T'Pol (9),
16) Captain Benjamin Sisko (9),
17) Captain Kathryn Janeway (9),
18) Captain Jonathan Archer (9),
19) Quark (9),
20) B'Elanna Torres (9),
21) Hoshi Sato (9),
22) Doctor [ulian Bashir (9),
23) The Doctor (9),
24) Doctor Phlox (9),
25) Odo (9),
26) Ensign Harry Kim (9),
27) Commander 'Trip' Tucker (9),
28) Kira Nerys (9),
29) Chief Miles O'Brien (9),
30) Lieutenant commander Tuvok (9).

Nog even een kleine toevoeging lijkt me op zijn plaats. Een Legends
of setje bevat altijd 9 kaarten, er zijn dus 3 setjes uitgegeven met
meerdere acteurs in een (1) set en in totaal vanaf 2003 tot en met
2011 dertig sets.
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Leuk detail, maar dat geldt voor alle sets en niet
alleen voor de sets uit 2011, is dat zowel op
de voor- als achterzijde een doorgaans mooie
afbeelding staat waardoor het dus eigenlijk een
tradingcard is zonder echte achterkant of het
zou de witte balk met de naam van het karakter
onderin moeten zijn met daar weer onder het Rit
tenhouse logo en copyright.

Alle 30 sets kennen een oplage van 1701 stuks,
waar Rittenhouse dat getal vandaan heeft, geen
enkel, maar dan ook geen enkel idee ©. Wat

'-~~-------------------------------------------------------------

natuurlijk voor deze extreme completist ook nog geweldig is, is dat
alle 30 sets genummerd zijn met 0240 van 1701.

Ik gooi er nog een spreekwoord in '1 afbeelding zegt meer dan
1000 woorden' om die reden heb ik weer een hele partij voor- en
achterkanten van de Kira, Miles en ons aller Tuvok op de glasplaat
gelegd, ingescand en doorgestuurd naar de vormgever in de hoop
dat hij er zoveel mogelijk van kan plaatsen ... of dat lukt? ... dat zie
ik ook pas als we hopelijk dit keer wel in een echte zomer het juni
nummer inpakken ©.

Opnieuw ben ik zo vrij geweest om Rittenhouse Archives Ltd na het
verschijnen van deze 3 sets wederom een mailbericht te sturen dat
mochten er nog meer 'Legends of' gaan verschijnen ze nu toch echt
een nieuwe tweede binder moeten overwegen om uit te geven,
want met 30 keer 9 kaarten puilt de eerder uitgegeven binder nog
net niet uit zijn voegen. Maar tot op heden is het ijzig stil gebleven.

Zoals aangegeven zou ik verder niet weten wat nog over de nieuwe
'Legends of .. .' sets te schrijven, geniet van de mooie afbeeldingen!

Want voor de komende twee nummers van 2012 heb ik wel twee
geweldige uitgaven te bespreken:

Magazine 3/2012: Star Trek - The Complete TNG (1987 - 1991)
Serie 1 Trading Cards uitgegeven op 13 juli 2011.

Magazine 4/2012: Star Trek Classic Movies Heroes &. Villains Pre
mium PackSeriesTrading Cards uitgegeven op 16 november 2011.

En voor diegene die alvast wil weten wat er in het eerste magazine
van 2013 komt: Star Trek - The Complete TNG (1991 - 1994) Serie
2 Trading Cards uitgegeven op 22 februari 2012.

Wil je nog meer toekomstdromen ... oké! PUTV! Star Trek 12 komt
in de bios op 16 mei 2013 (NL), moeten we de Algemene Leden
Vergadering dat jaar maar houden na die datum, kan ik in ieder
geval zeggen dat ik bij de twee Star Trek films met geheel ver
nieuwde crew voorzitter was van de enige echte Nederlandse Star
Trek Vereniging!!!
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Fysieke status:
Het is een kristalachtig ras met een schild waar een vloeistof door
heen loopt. Ze hebben een hoofd dat lijkt op dat van een bidsprink
haanmet twee driehoekvormige ogen. Onderzoek naar de resten van
Tholians hebben tot de conclusie geleid dat het een rasisgebaseerdop
siliconen. Ze leven in extreme hitte, namelijk bij 1787 graden Cel
sius. Als het maar een fractie kouder wordt, bestaat de kans dat het
schild gaat barsten en dan sterft de Tholian. Hun lengte is ongeveer
gelijk aan die van de gemiddelde mens.

Elke arm eindigt in een hand met meerdere vingers. Ze hebben
geen nek en eigenlijk ook geen echt hoofd. Hun ogen bestaan uit
twee gloeiende plekken aan de top van hun torso. Ze richtten deze
plekken op de individuen waarmee ze een interactie hebben.

Dit suggereert dat ze een informatie verzamelorgaan hebben. Tholans
hebben ogenschijnlijk iets van een analoog biochemisch proces.

Phlox uit het spiegeluniversum was in staat om een verdoving te
maken, dit middel verloor echter zijn uitwerking op den duur. Dit
suggereert dat de Tholians een immuunsysteem hebben dat in staat
is om giftige stoffen af te breken. Ook zijn ze vatbaar voor virussen,
wat suggereert dat ze een celstructuur hebben.

Ze zijn in principe rood van kleur, maar wel in verschillende tinten
rood. Ook was er een suggestie van vloeistof of energieveld in hun
lichaam. De buitenkant bestaat uit een harde schaal die voor het
grootste gedeelte samengesteld is uit mineralen. Er zijn zes dunne
poten die het mogelijk maken om snel in elke gewenste richting te
bewegen. Deze poten zijn voorzien van gewrichten rond de plaatsen
waar bij mensen het knie- en enkelgewricht zou zitten. Elk been
eindigt in een voet met meerdere tenen. De benen eindigen aan de
basisvan de torso en zijn symmetrisch gesitueerd rond de torso. Ze
hebben twee armen met gewrichten gelijkend op de elleboog- en
polsgewrichten van mensen.

o

I

De Tholians zijn in staat om op natuurlijke wijze diverse radiosigna
len uit te zenden. Op deze manier kunnen ze over korte afstanden
communiceren met elkaar. Primair communiceren ze middels klik
ken en tjirpen, vergelijkbaar met de taal van de Xindi insectoïden.

Tholiansr-
De ThoJianszijn een extreemxenofobisch, niet humanoïde,
ras. Het zijn hermafrodieten en hebben dus zowel vrouwelijke als mannelijke
geslachtsorganen. Tochzijn er zowel vrouwelijke als mannelijke exemplaren
van het ras. Ze zijn zeerperfectionistisch en ze levenin het Alpha Kwadrant. .

In BTRR TREK
Door: Peter van Mierlo
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drex files

Samenleving en cultuur
Gedurende de diverse confrontaties met de Federatie kan het gedrag
van de Tholians het beste omschreven worden als agressiefen territo
riaal. Ook zijn ze bekend vanwege hun punctualiteit. Ze gaan zelden
erg ver van hun eigen zonnestelselvandaan en staan erom bekend elke
buitenstaander te doden die hun territorium betreedt. Wel annexeren
ze regelmatig hun omliggende sterrensystemen. Zodoende isoleren ze
hun eigen sterrenstelselsteedsmeer.

Bij Tholian huwelijken is het gebruikelijk om een bruidschat te betalen.
Tholian zijde staat hoog aangeprezen en moeilijk te verkrijgen. Het is
onduidelijk of de zijde door de Tholianszelfwordt geproduceerd of door
eenandere levensvormin hun territorium. AlsdeTholians inderdaad zelf
de zijde spinnen, verklaartdit wellicht de vorm van hun ruimteschepen.

Handel en diplomatie:
Het wordt aangenomen dat de Tholians leven op de planeet Tholia.
De regering van deTholianswordt gevormd door deTholian assemblee.
Gedurende de 22e eeuw had het Vulcan Hoog Commando maar
een zeer beperkt contact met de Tholian Assemblee. Het was toen
niet bekend of zij een factie waren in de Koude llijdsoorlog.

De Tholians voerden handel met de Bajoran handelaar RazkaKarn in
het begin van 2370. Ze zochten hem wegens unscrupuleuze handels
praktijken. RazkaKarn zocht daarom zijn toevlucht in de Badlands.

De Tholians onderhielden contact met ambassadeurs van andere
mogendheden door het hele Alpha Kwadrant. Een Tholian observa
tor werd gedood bij de Antwerpse bomaanslag in 2372. Ondanks
deze bomaanslag sloten de Tholians een niet-agressie verdrag met
de Dominion in 2373, een jaar voor het uitbreken van de Dominion
oorlog. Hierdoor bleven ze de gehele oorlog neutraal.
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In 2379 had de Romulaanse Senator Tal'aura een afspraak met de
Tholiaanse ambasadeur op Romulus, waardoor ze de Romulaanse
Senaat moest verlaten, enkele ogenblikken voordat de gehele Senaat
werd vermoord.

Tenzij Tholians gebruik maken van ruimtepakken om met andersoor
tige wezens samen te werken is het onwaarschijnlijk dat ze face
to face in contact komen met andersoortige rassen. Dit door hun
extreme levensomstandigheden zoals hiervoor omschreven. Het is
dus waarschijnlijker dat men handel drijft via communicatiekanalen
of met een tussenpersoon.

Tholians in een alternatief universum:
In het alternatieve universum zijn de Tholians een belangrijk ras. In
dat universum zijn ze geen inwoners van dit heelal maar komen
ze uit universum M81, oftewel Bodes universum. Dat de Tholians
in de Melkweg aanwezig zijn is het gevolg van de eens machtige
Tholian Will, een rijk dat ooit hun hele eigen universum regeerde.
Echter een van d~ door hun onderworpen rassen,het insectoïde rasde
Seltorians, ontdekte een technologie om het roemruchte Tholian
web te verbreken. Zodoende konden ze hun voormalige meesters
omverwerpen.

Sommige van de overlevende Tholians vluchtten naar het universum
Y79, waarbij Y1 staat voor het eerste contact tussen de Vulcans en
de Aarde in dat paralelIe universum, en claimden ze een Klingon
gebied grenzend aan Federatie gebieden. Dit gebied was eigenlijk
bedoeld als springplank voor een Klingon invasie naar het Romulaans
teritorium.

De komst van deTholiansgooide echter roet in het eten. Zij verdedigden
hun enclave met zulk een kracht dat elke poging van de Klingons
om het gebied te heroveren werd afgeslagen. Hun thuisplaneet in
dat alternatieve universum is een miniatuur Dyson sfeer die om een
kleine kunstmatige ster is gebouwd. Dit bouwwerk hebben ze met
een technologisch hoogstandje overgebracht vanuit hun universum
M81. Ze zijn officieel neutraal maar de aanhoudende Klingon agressie
noopt hen soms tot samenwerking met de Federatie.

Eerste contact met de Aarde:
In 2152 maakten de Tholians een voor hen ongewone reis waarbij
ze ver buiten hun territorium reisden om actief te zoeken naar een
tijdcapsule uit de 31e eeuw die ontdekt was door het aards sterren
schip de Enterprise onder commando van kapitein Jonathan Archer.
Vier Tholian schepen onderschepten de Vulcan cruiser Tal'Kir, en
saboteerden het ship terwijl het wachtte op een rendez-vous met
de Enterprise.Op hun beurt vielenzij de Sulibanvloot aanenversloegen
die terwijl ze in achtervolging waren op het aardse schip. Daarop
volgend namen ze de capsule uit handen van de Enterprise,waardoor
de pod slechts enkele seconden later terugkeerde naar de juiste
tijdslijn.

The Defiant incident:
In het spiegeluniversum in 2155 detoneerden de TholianseenTri-cobalt
bom binnen in de zwaartekrachtkern van een dode ster. De explosie
creëerde een interfasescheur die fungeerde als doorgang naar een
alternatief universum doordat het instabiel was. De Tholians vermoed
den dat het te gevaarlijk was om een van hun eigen schepen door
de scheur te sturen. Waarop ze een noodsignaal uitzonden in de
hoop dat ze hiermee een schip in de scheur konden lokken vanaf
de andere kant van de scheur. In 2268 betrad het Federatie schip
de USS Defiant de scheur in een reactie op het noodsignaal
verzonden uit het spiegeluniversum.Daarbij werd het door de Tholians
overmeesterd. Drie weken later ontdekte de Enterprise de Defiant
gevangen in een spatial interphase.
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Hierop ging het onderzoeksteam onder leiding van kapitein larnes T.
Kirk naar het spiegeluniversum. Waarna een Tholian schip de Enter
prise onderschept met de eis de Tholian ruimte te verlaten. Op het
verzoek van Eersteofficier Spock om kapitein Kirk te redden van de
Defiant kreeg hij een klein beetje tijd van de Tholian commandant los
kene. De Enterprise bemanning was echter niet in staat om dit bin
nen de gestelde tijdsmarge te bewerkstelligen, waarop de Tholians het
vuur openden op de Enterprise en deze beschadigden. Na de aan
komst van een tweede Tholian schip werd getracht deEnterprise te
vangen in hun nel. Kapitein Kirk werd echter op het nippertje gered
en men kon nog net op tijd ontsnappen aan het bijna gesloten net.

Het was echter onbekend of in het spiegeluniversum de Defiant
terug in de tijd gereisd was. Aldaar aangekomen en volledig vrij
van de scheur, werd het schip naar een droogdok gesleept op een
kleine maan in het Vintaak systeem, diep in het Tholian territorium.
Daar huurden ze diverse menselijke arbeiders in om het schip te
strippen.

Jonathan Archer kreeg kennis van het schip in zijn universum. Hij
beval de USS Enterprise om diep in Tholian territorium te vliegen
terwijl ze gecloaked zijn om de Defiant te stelen. Nadat een team
aan boord van de Defiant was gezonden sponnen de Tholians een
web rond de Enterpriseen vernietigden het schip. Het onderzoeksteam •
kon de systemenvan de Defiant activerenmaar niet voordat deTholians
een web gesponnen hadden rond de ingang van het droogdoek.
De Defiant vernietigde drie Tholian schepen en het droogdok voordat •
ze ontsnapten uit het systeem.Het is onduidelijk wat de lange ter
mijn gevolgen waren voor het Terraanseimperiale schip dat de Tho
lian ruimte binnenviel, de Defiant stal en een aantal van hun schepen
vernietigde. Maar ik denk dat het niet veel goeds bracht. Het Ter
aanse rijk groeide immers uit tot een machtig rijk, mogelijk met de
techniek gevonden in de veroverde Defiant.

Latere agressies:
Er was sporadisch contact met de Tholians gedurende de daarop
volgende eeuw. In 2353 vernietigden de Tholians een Fedreratie
sterrenbasis. De enige overlevende was Kyle Riker, de vader van
Starfleet commandant William T. Riker. Deze aanval vond plaats
gedurende het Tholian conflict. Dit gaf aan dat het conflict een langere
periode van politieke strijd besloeg en het impliceerde dat het niet
om een uitzondering ging .
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Tholian aanvallen kwamen regelmatig voor waardoor Starfleet zich
genoodzaakt zag om Tholian veldslagsimulaties te maken en uit te
voeren. Gedurende zo'n gesimuleerde veldslag in 2355 gebruikte
William T. Rikereen noemenswaardige strategie om een blinde vlek
in de sensors van een Tholian schip te berekenen.

De Tholians bleven evenwel een bedreiging tot ver in de 24e eeuw.
In 2367 werd er gespeculeerd door de Klingon speciaal afgezant
K'Ehleyr dat alser een Klingon burgeroorlog zou uitbreken de Tholians
eventueel konden worden betrokken bij het conflict. Deze angst
kwam echter niet uit toen de burgeroorlog daadwerkelijk uitbrak
enkele maanden later.

Trivia:
• De Tholians spelen een grote rol in de stripboek reeks van DC

Comics War And Madness, dit besloeg de uitgave 71 tot en met
75 in hun tweede TNG serie.

Een Embleem voor de Tholian Regering was ontworpen voor het
boek Star Trek: Sterrenkaarten. Dit embleem is echter nooit op
film vastgelegd en wordt derhalve niet als officieel onderdeel
van de Star Trek canon gezien.

Een ras genaamd Tholians wordt genoemd in het Star Wars
Expended Univers boek Yoda: Dark Rendezvous.

Daar veel verhalen van de Tholians zich afspelen in het spiegel
universum of in alternatieve universums en tijdslijnen is de vraag
bij mij gerezen wat nu waar is en wat niet. Als jullie daar ideeën
over hebben verneem ik die graag.
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In BTRR TREK
Door: Peter van Mierlo

DeXindi zijn een bondgenootschap van rassen, die op dezelfde planeet in de Delphic Expanse zijn
ontstaan. Deze thuiswereldstaat bekend als Xindus. In de vroege2150's voerden de Xindi een aanval
uit op de Aardel waarmee ze probeerden om het menselijke ras uit te roeienlomdat ze dachten dat de
mensheid een gevaar voor hunzelf zou gaan worden en dit wilden ze voor zijn. Deze gebeurtenissen
veranderden de loop van de tijd, waardoor dit een rol speelde in het opzetten van de VerenigdeAarde.
In tenminste één alternatieve tijdlijn zouden de Xindi zich in de 26e eeuw bij de Federatievoegen..• •
Xindi historie
De Xindi hebben een lange en turbulente historie achter de rug. Gedu
rende de grote Diaspora (uittocht) in 2030, verwikkelden de diverse
Xindi-rassenzich in een burgeroorlog die eindigde in de vernietiging
van hun thuiswereld. De Xindi Aquatics moesten toen, net als alle
andere Xindi rassen, andere werelden koloniseren om te overleven.
Dankzij de Guardians, waren ze in staat om leefbare werelden te
vinden. De Xindi werd toen geleerd om de Guardians te zien als
goddelijk wezens.

In 2140 waarschuwden de Guardians de Xindi-raad dat, tenzij ze de
Aarde vernietigden, het menselijke ras hun toekomstige thuiswereld
zou vernietigen. De Aquatics waren oorspronkelijk tegen de bouw
van het een superwapen. Echter ze veranderden van gedachten toen
de Guardians hun een presentatie gaven van de vernietiging van
hun toekomstige thuiswereld. Uiteindelijk gingen ze akkoord met het
ontwerpen van het superwapen en kregen ze de opdracht het ook te
bouwen. Dit omdat ze het meest intelligent en efficiënt waren. Het
wapen werd onder water gebouwd op Azati Prime,eenvan de kolonies
van de Aquatics.

Eind2152 stemden ze in met de lanceringvan eenminiatuur prototype
wapen. Dit wapen doodde zeven miljoen mensen op Aarde. Deze
aanslag leidde ertoe dat de mensen de Enterprise NX-01 de 'Expanse'
instuurden, om het wapen te vinden en te stoppen. Gedurende het
volgende jaarcontroleerde de Xindi-raad de voorgang van de Enterprise.
De Reptillans en de Insectoiden stelden voor om de mensen op een
alternatieve manier te vernietigen. Op de raadsbijeenkomsten waren
de Aquatic-raadsleden vaak de meer stabiele en intelligente leden. Zij
deden de suggestie om de mensen continu te observeren, in plaats
van hen rechtstreekste vernietigen door de vloot te sturen.

In 2153, nadat de locatie van het wapen gevonden was, probeerde
captain Archer van de Enterprise het wapen te vernietigen. De Rep
tilians en Insectoiden openden hierop het vuur op de Enterprise,
wat ertoe leidde dat het schip bijna vernietigd werd.Archer kon
Degra ervan overtuigen dat de Aarde geen zins van plan was om
de Xindi-thuiswereld te vernietigen.
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Begin 2154 gaf de Xindi-raad de opdracht aan de Reptilians om de
aanval op de Enterpisete staken. Uiteindelijk besloten de Aquatics om
de mensen te helpen, toen de Enterprise beloofde om het Sphere
Netwerk te vernietigen. Ze stuurden diverse schepen om tegen de
Reptilians en Insectoiden te vechten met de Enterpise, de Aboreals
en de Primaten. Uiteindelijk zullen de Xindi wel lid worden van de
Federatie.

Cultuur
De Xindi aanbidden de Beschermers, of wel Guardians, en zien ze
als hun verlossers. Het wordt kinderen geleerd om ze elke dag te
bedanken. Het belachelijk maken van een Beschermer wordt als
een ernstig delict gezien. Xindi geven 'initiatie medailles' door aan
leden van de familie.

Taal
De primaten, Arboreals en de Reptilians spreken een gemeen
schappelijke taal, die herkend wordt door de universele vertalers
van Starfleet. De Insectoiden en de Aquatics verstaan deze taal wel,
maar schijnen de fysieke mogelijkheid te missen om het te kunnen
spreken.
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Xindi rassen
Er waren zes verschillende intelligente rassen op Xindus, waarvan
één, de Xindi Avians, uitgestorven lijken te zijn. De andere rassen
hebben zich verzameld en aangesloten bij de Xindi-raad, waar twee
leden van elk ras in vertegenwoordigd worden. Het DNA van de
verschillendeXindi-rassen lijkt erg veel op elkaar;ze hebben een over
eenkomst van 99.5%, maar ze hebben vele verschillende lichamelijke
kenmerken. Alle Xindi-rassen hebben dezelfde kenmerkende richels
in hun jukbeenderen.

De vijf overgebleven rassen zijn:
Xindi Arboreals
Xindi Primates
Xindi Aquatics
Xindi Insectoids
Xindi Repti/ians

Fysiologie
De Arboreals hebben haar over hun gehele lichaam, hebben lange
nagels aan de vingers, donkere ogen en richels die lopen van de
neus naar het achterhoofd.

Deze soort werd als derde Xindi-soort door de bemanning van de
Enterprise ontdekt en doctor Phlox was van mening dat deze soort
geëvolueerd was uit een in de bomen levende primaat. Arboreals
zijn bang voor water. Ze worden door de andere soorten beschouwd
als 'duf'. Ze zijn ook extreem kalm, zelfs als ze gevangen worden
genomen.

Cultuur en technologie
Arborealsdragen gordels die blijkbaar de rang aangeven. Deassistenten
van Gralik Durr droegen twee gordels, terwijl hij er zelf drie droeg. Jan
nar droeg vijf gordels.

Relatiefgezien, ten opzichte van de andere rassen,waren Xindi Arboreal
sterrenschepenniet erg krachtig; een Xindi Reptilianpatrouilleschip kon
met gemak drie Arboreal schepenverwoesten. Xindi Arboreals werden
aan het begin van seizoen 3 nog Xindi Sloths genoemd.

Xindi Primate
De Xindi Primateszijn een vreedzaam rasvan de Xindi. De Primateslij
ken qua uiterlijk het meest op de mens. Ze hebben, zoalsalle Xindi, ken
merkende richels in hun jukbeenderen. Ze hebben grotere voorhoofden
dan de mens. Net zoals bij de mens bestaater bij de Primatesook ver
schil in blank en gekleurd. Ze hebben geen wenkbrauwen.

De Primates worden door de overige Xindi als het eerlijkst en meest
betrouwbaar beschouwd. Ze worden echter niet als veerkrachtig
beschouwd.

Ze zijn ook de intelligentste van de Xindi en daarom werd er ook
één van hen, Degra, aangesteld om het superwapen te maken. Ze
waren uiteindelijk ook zo slim om in te zien dat de Beschermers
alleen maar loze beloften maakten. Degra en zijn collega waren de
Primaten vertegenwoordigers bij de Xindi-Raad. Xindi Primates wer
den aan het begin van seizoen 3 nog Xindi Humanoids genoemd.

-------=--=======-------------------------------------~=====-~-
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Xindi Avians
De Xindi Avians zijn een uitgestorven soort van het Xindi-ras. Ze wer
den ergens in de 2030's tijdens een conflict tussen de zesXindi-rassen
op hun thuiswereld uitgeroeid. De Reptiliansen de Insectoids brach
ten wapens tot ontploffing onder de acht grootste seismischescheuren
van de planeet, waardoor de planeet geologisch onstabiel werd. Terwijl
de vijf andere rassenwisten te ontsnappen, werden deAviansuitgeroeid.

een Aardse giraf

De grootvader van Gralik Durr had nog op
Xindus gewoond en herinnerde zich de tijd
dat de Avians met wapperende vleugels de
lucht vulden. Vreemd genoeg werden de res
tanten van een Avian nederzetting gevonden
op een planeet. De restanten dateerden uit het
2e millennium. De ruïnes van de nederzetting
werden gebruikt als een ontmoetingsplaats
voor de Xindi-raad.

De Avians hadden geen middel om te kunnen
ontsnappen, omdat ze technologisch gezien
nogal primitief waren.

Op de locatie van de Raadwerd een schedel
van een Avian bewaard. Commander Dolim merkte eens op dat de
Raadskamer 'de stank van het Avian falen tot overleven' met zich
meedroeg.

Xindi-Arboreals
Xindi Arboreals maken deel uit van het uit meerdere ondersoorten
bestaande Xindi ras. Van dit ras zijn zij de meest vredelievende .

.20



Xindi Aquatics
Het Xindi Aquatic ras is een niet-humanoide ras dat zich heeft ont
wikkeld tot een leven onder water. Het is een erg raadselachtig en
gecompliceerd ras die erom bekend staan om te over-analyseren.
Hierdoor hebben zeeen extreem lange tijd nodig om tot een beslissing
te komen. Ze hebben eenszesdagen nog gehad om tot de beslissingte
komen of zewel of niet aan een vergadering van de Xindi-raad zouden
deelnemen. De voorzichtigheid van hen is echter ook hetgeen wat
de raad behoedde van uiteenvallen. Dit is de reden waarom Degra
hen het wapen liet bouwen.

Ze reageren beter op visuele stimuli en zijn extreem wantrouwend
tegenover het gesproken woord. Ze bewonderen vertrouwen en
stoutmoedigheid en benaderen zachte tonen met wantrouwen

Fysiologie:
De vrouwen zijn groter en hebben een ruwere huid dan de mannen,
die slanker zijn en een zachtere huid hebben. De vrouwen hebben
een menselijker gezicht, de mannen hebben een ronder gezicht.
Ze hebben spleetachtige irissen in hun ogen en kunnen veel beter
onder water zien dan mensen. Aquatics hebben drie vingers aan
iedere voorvin die eindigen in kleine vingernagel-achtige klauwen
met vliezen ertussenin. Hiermee kunnen ze makkelijker zwemmen.

Hun huid heeft een groenige teint en olijfachtige puisten. Zoals alle
Xindi hebben ze kenmerkende richels in hun jukbeenderen. Ze hebben
vinnen als achterste ledematen en een staart om te sturen.

Taal:
De Aquatic-taal is heel complex en omdat ze onder water leven
gebruiken ze geen mond om klanken te vormen. Als ze verleden
tijd gebruiken gaan ze over op sonar. Ze leerden de menselijke taal
in 2154 zodat ze konden communiceren met dat ras. Hun taal lijkt
op dat van de bultrugwalvis op aarde.

Technologie:
De schepen van de Aquatics zijn de meest krachtige en grote van
de Xindi-rassen.Maar in vergelijking met de schepen van de Insectoi
den en de Primaten zijn ze het langzaamst en minst manoeuvreer
baar. Ook moel elk compartiment van het schip gevuld zijn met
water, alhoewel minstens een ruimte watervrij gemaakt kon wor
den en een atmosfeer kon krijgen waarin humanoide levensvormen
konden verblijven. Ook had deze ruimte een raam waarachter de
Aquatics konden verblijven om te communiceren met de lucht ade
mende persoon. De Aquatics zijn de uitvinders van biometrische holo
grammen. Dezewerden gebruikt om Xindi-chirurgen te trainen. Ook
de raadskamerswaren uitgerust met deze biometrische hologrammen.
Hiermeewerden beelden van menselijke fysiologie geprojecteerd om te
helpen met de creatievan een biologisch wapen.
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Xindi Insectoiden
Ook zij hebben karakteristieke richels op hun wangen. Hun uiterlijk
is insect-achtig. Ze zijn seksloosen hebben een a-seksuelevoortplanting.
Om hun jongen te beschermen maken ze een broed ruimte verbonden
aan hun schepen en schermen die af als er problemen dreigen. Hun
gemiddelde levensduur is twaalf jaar. Hun taal bestaat uit een klikkende
dialoog die zeer ongewoon en complex is. Erzijn 67 dialecten in de
Insectoiden taal. Hoe ouder een Insectoide wordt hoe langer zijn
naam wordt en hoe moeilijker hij is om uit te spreken. Insectoiden
interpreteren stemverheffingen als een teken van vijandigheid. Ze
maken snel beslissingen en hebben vaak een bondgenootschap met
de Reptilians. Beide rassen delen hun technologie met elkaar en zijn
het ook meestal eens met elkaars beslissingen.

Xindi Reptilian
De Reptilians zijn hel meest agressieve rasvan de Xindi-gemeenschap.
Ze hebben geel tot bruin gekleurde platen met een aantal spikes die
uit hun hoofd komen. Ze hebben gele ogen met verticalespleetvormige
pupillen. Ze zijn koudbloedig. En ook zij hebben de karakteristieke
ribbels op hun wangen.

De Reptilians worden gezien als onbetrouwbaar en ongeduldig door
de andere Xindi-rassen. Eenveel gehoord gezegde onder de Reptilians
is 'geduld is voor de doden'. De andere Xindi-rassen zeggen daar
entegen 'Zaken doen mel de Reptilians is als onderhandelen met de
zon. Je boekt geen vooruitgang en je komt verbrand uit de onder
handelingen'. Desalniettemin zijn Reptilians de eerste keuze als er
geweld gebruikt moet worden. Reptilians leven in een militaristische
maatschappij. Zij hopen uiteindelijk de totale heerschappij over alle
andere Xindi-rassente verkrijgen. Reptiliansoldatenworden chirurgisch
geïmplanteerd met een zelfmoord klier die een neurotoxine afgeeft
als ze gevangen worden genomen.
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Beste lezers,
Mijn vrienden bij de redactie vroegen mij om weereen keervan de partij te zijn bij deze editie van het
clubblad. Uiteraard ben ik hun graag van dienst bij het behandelen van een aantal 'postzaken'.
Tussen aanhalingstekens, want de benoemde zaken zijn op diverse wijzen bij de redactie
terechtgekomen. Ja, wel via elektronische post (of voor wie beter bekend is met deze term: via
e-mail), dat wel, maar niet alles was gestuurd met het doel dat dit bij mij terechtkwam. Maar
uw geachte hoofdredactrice ziet overal kopij waar dit ook maar enigszins van te maken is, heb
ik mij laten influisteren door enkele van haar medewerkers.

Het volgende dat ik met u mag delen is dat uw vormge
ver, Christiaan, een nieuw huisgenootje krijgt met de naam
'Lursa', naar een van de Duras-zusters, u allen bekend uit
The Next Generation. Hoewel ik mij persoonlijk afvraag of
er dan in die lieve schattige kitten eigenlijk gewoon een
leeuw verstopt zit. ..

.J
Het eerste dat ik met u te delen heb, is een soort 'wist
u dat'[e, maar wel van een wat oudere datum inmiddels.
Maar om met de woorden van een vroeger voorzitter van
uw vereniging te spreken, woorden die mij weer geciteerd
zijn door uw redactie, is alles wat u nog niet eerder wist
nieuws. Dus ik hoop dat er velen onder u zijn die het nog
niet wisten...

gezonden door Pim Blokker:
Dat StarTrekenTheA-Team een link hebben isvoorde fans
natuurlijk geen nieuws. We weten allemaal dat 'Howling
Mad' Murdock en Reginald Barclay door dezelfde acteur
zijn gespeeld, te weten Dwight Schultz. Maar wisten jullie
ook dat er een link in The A-team film uit 2010 zit naar
Star Trek? Jemoet hiervoor goed hebben opgelet, maar
deze is overduidelijk, al is het goed gecamoufleerd.

In de film moet het A-team ontsnappen uit de gevangenis
en Murdock, hoe kan het dan ook anders, uit de psychi
atrische inrichting. De ontsnapping vindt plaats tijdens
een filmavondje in het gesticht. De bewoners van het
huis maken zich op voor een vertoning van The Great
Escape(hoe toepasslijk ook). In de begintitel van de film
prijkt een voor de Trekkie wel heel bekende naam op de
muur: Reginald Barclay, zie foto.

is maar een seconde zichtbaar, maar hij zit er in. Dat
is natuurlijk geen toeval en een leuk eerbetoon van de
makers aan acteur Dwight Shultz. Voor degene die de
film in hun bezit hebben natuurlijk de moeite waard

op de zoeken!

)

Tenslotte heeft uw hoofdredactrice mij nog enkele foto's
van Tribbles doorgestuurd, die zij weer ontvangen had van
Pim Blokker.De foto's vertonen het ijverige (verzamel)werk
van de fanclubdagwerkgroepleden. Benieuwd naar wat al
deze Tribbles nu te beteken hadden? Behoudens het 'pla
gen' van Klingons? Degenen die zondag 10 juni de Spel
lendag bezocht

hebben weten er al alles van, misschien wil een van hen
wel iets met u delen? Ik hoop dat het lukt om iemand te
'strikken' om er een leuk verhaaltje van te maken...

Na deze laatste foto's ga ik u weer verlaten. Voor hoe lang?
Dat hangt voor een groot deel van u zelf af. .. Hoe meer
u van u laat horen, hoe vaker deze subroutine van mijn
programma geactiveerd wordt en wat mij betreft mag dat
best wat frequenter ...
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In vervolg op de 'van de voorzitter' in onze eerste nieuwsbrief van 2012
kan ik gelukkig melden dat de actiesvan )oyce, onze ledenadministratrice,
hun vruchten afwerpen en de teller met betaalde leden van de 287
aan het begin van dit jaar inmiddels op 457 is beland, maar nog altijd
aanzienlijk minder dan de 521 waar we 2011 mee zijn geëindigd.

Onlangs (14 april) hebben we ook weer onze
jaarlijkse algemene ledenvergadering gehou
den en op die vergadering heb ik van de
gelegenheid gebruik gemaakt om mijn aftre
den aan te kondigen. Natuurlijk niet op stel en
sprong, maar dit jaar ben ik alweer 5 jaarvoor
zitter en dus tijd om plaats te maken voor een
frisseversieervan,

Volgend jaar gaat er dus op z'n minst een
stoelendans binnen het bestuur plaatsvin
den en zou wat geheel nieuw bloed - zoals
bekend meld je je aan als bestuurslid en ver
deelt het bestuur onderling de taken - zeker
welkom zijn! Draag je de TFD een warm hart

AGENDA
9 -12 augustus, 2012
Creation Entertainment's Official STAR
TREK Convention Las Vegas 2012
Lokatie: ••••••••••••• The Rio SuitesHotel,
LasVegas,Nevada
info: •• http://www.creationent.
com/cal/st_lasvegas.html

18 augustus 2012
Kampen Stripspektakel
Lokatie: •••• Oudestraat + Van Heutszplein,
Kampen
info: ••••••• www.kamper-stripspektakel.nl

8 september 2012
Planet Xpo: The Walter Koenlg Star
Celebratlon
Lokatie: •• Grauman's Egyptian Theatre -
Hollywood, CA
info: ••• http://www.planetxpo.com/home/
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toe en zou je best iets in het bestuur wil
len doen? Laat het ons weten via info@tfd.
nl inclusief natuurlijk wat info over je zelf en
waarom je graag in het bestuur actief zou
willen zijn.

Ondertussen gaan we natuurlijk gewoon
door, vlak voor de algemene ledenvergade
ring zijn we te gast geweest op een hele leuke
spellendag in Eindhoven en als jullie dit lezen
is de AntwerpCon 11- nu nog toekomst - ook
al weer eenmaand geleden.

Still going strong ... hebben we enige dagen
geleden onze eigen spellend ag gehouden,
wederom in Eindhoven en maken we ons al
weer op voor de jaarlijkse fanclubdag, voor
je het weet is heel die zomer al weer lang
voorbij © en is het 14 oktober ...

Tot ziens in Zoeterwoude ... en vergeet niet
regelmatig www.tfd.nl te raadplegen, want
ook daar timmeren we fors aan de weg!

Harm Koopman.

15 - 16 september 2012
Elf Fantasy Fair Arcen
Lokatie:····.. •••••••• Kasteeltuinen Arcen
info: ••••••• http://arcen.elffantasyfair.com

14 oktober 2012
TFD Fanclubdag
Lokatie:Het Muziekcentrum te Zoeterwoude
info: •••••••••••••••••••••••• www.tfd.nl

19-21 oktober 2012
Destlnation Star Trek London
Lokatie:··········· .. •••••• ExCeL London
info: .... http://www.startreklondon.com/

20-21 oktober 2012
F.A.C.T.S
Lokatie: •••••• in de Flanders Expo te Gent
info: ••••••••••••••• http://www.facts.be/
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The Flying Dutch magazines
te kooo
de volgendebladen zijnna te bestellenbijonze ver
zendservice.Het kanvoorkomendal een blad bijde
verzendserviceis uitverkocht,maar nog wel via de
TFDstand te verkrijgenis. Alsu een bepaald num
mer loekt, Ishet dus raadzaamom tijdenseen acti
viteitvan de verenigingeven bij de stand langs te
lopen.

Bladen van €l/OO per stuk.
Jaargang 1995/1996
September 1995, December 1995, nr.Ol van 1996"
"Nog slechts enkele exemplaren
Jaargang 1997 nr.'s03, 04, 05 en 06
Jaargang 1998 nr.'s01, 02 en 03
Jaargang 1999 nr.'s01, 02, 03, 04, 05 en 06
Jaargang 2000 nr.'s01, 02, 03, 04, 05 en 06
Jaargang 2001 nr.'s01,03, 04, 05 en 06
Jaargang 2002 nr.'s02, 03, 05 en 06
Jllargang 2003 nr.'s 01, 02, 03, 04 en 06
Jaargang 2004 nr.'s 01, 02, 03, 04, 05 en 06
Jaargang 2005 nr.'s01,02, 03, 04 en05
Jaargang 2006 nr.'s01, 02, 03, 04, 05 en 06
Bladen van €l,SO per stuk.
Jaargang 2007 nr.01, 02, 03, 04, 05 en 06
Ja"rgang 2008 nr.'s02, 03, 04

Bladen van €4,SO per stuk.
Juarg"ng 2009 nr.'s 01, 02, 63, 04
J"organg 2010 nr.'s 01, 02, 03, 04
Juorgong 2011 nr.'s 01, 02, 03, 04

Verzendkostenr/m 3 stuks -E'3,00
Verzendkosten4 t/m 70 stuks f:4,00

Heb jij ook spullen of materialen die je wilt ruilen, verkopen of ben je
ergensnaar op zoek?Dan is de ReplicatorRoomprecieswat je zoekt!
In dezerubriek kun je namelijk gratis' adverteren! Stuureenemail naar
redactie@tfd.nlo.v.v. ReplicatorRoomof stuur een briefkaart naar The
FlyingDutch O.v.v. ReplicatorRoom,Postbus135, 3500 ACUtrecht

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

• Commerciëleadvertentieskosten €O,75 per regel
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[ Ook adverteren? Email naar: advert~ntiel2_t{d.m ]

Uw lidmaatschapspas is geld waard!
Devolgende zakengeven korting op de aangegevenwaren, wanneer u uw
Flying Dutch pasjelaat zien. Zorg er dus voor dat u die altijd bij u hebt!

American Book Centre, The
Spui 12,
1012 XA Amsterdam

Card Ei News strips
Agnietenstraal 12,
2801 HX Gouda

Eppo Stripspeciaalzaak
Kleine Berg 33,
5611 JSEindhoven

The Movie Store Heerlen
Dautzenbergstraat 53,
641 1 LA Heerlen
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