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Redactiö'ïïeel
Beste lezer,

Het laatsteclubblad van 2012 ligt weer voor je. Eenextra dik nummer
zelfs! En ik ben er best trots op dat we dit voor elkaar gekregen
hebben ... Ik ben best blij met het resultaat: het is een gevarieerde
nieuwsbrief geworden met een verhaal, diverse artikelen met verschil
lende thema's, maar liefst 2 posters, en nog veel meer.

En er is nog iets anders waar ik blij mee ben, namelijk het aantal
bezoekersvan de fanclubdag. Niet alleen omdat dat wat interessanter
schrijfmateriaal en foto's opleverden, maar ook omdat toch gebleken
is dat er wel degelijk interesse voor is.

Niet zo blij was ik met iets anders: namelijk het feit dat mijn postje
op het forum met als titel 'zoek de vout' maar liefst 0 reacties heeft
opgeleverd. Wel waren er een paar lezers die wat dingen opgevallen
waren (ze weten zelf wel wie ze zijn), dus we hebben toch gelukkig
wel wat feedback gehad.

.
Enfin, het jaar 2012 zit er weer bijna op, een jaar met ups en downs,
waar jullie hierboven iets van konden lezen. Maar we sluiten dit jaar
wel mooi af met een extra dikke nieuwsbrief voor jullie. En nog een
paar cadeautjes erbij ook nog: maar let bij de kerstkaarten even op,
daar staat nog de oude postbus op vermeid ...

Veel leesplezier,en natuurlijk een geweldige, spetterende jaarwisseling
en tot in 2013!!!
[oyce Geurts

'I THOUGHT IT WAS GENERALLY ACCEPTED, SIR, THAT
VULCANS ARE AN ADVANCED AND MOST HONORABLE RACE.'

'THEY ARE, THEY ARE. DAMNED ANNOYING AT TIMES.'
Data and admiral McCoy in ST:TNG 'Encounter At Farpoint'



De nieuwe Film:
In een interview met Shortlist Magazine heeft
Benedict Gumberbatch ('Sherlock Holmes')
zich laten ontglippen dat hij de rol speelt
van de legendarische Khan in de verwachte
speelfilm Star Trek XII. Senedict Gumber
batch erkende dat hij er moe van wordt het
steeds maar te ontkennen dat hij de rol van
Khan vertolkt. Met Khan keert een historisch
personage terug in de Star Trek saga. In de
tweede Star Trek speelfilm The Wrath of
Khan (1982) werd de rol vertolkt door de in
2009 overleden Ricardo Montalbán.

Acteurs:

George Takei (Sulu - TOS) gaat een gastrol
spelen in Hawaii Five-O.Hij speelt in de betref
fende aflevering de oom van Chin Ho Kelly
(Daniel OaeKim). George Takei zal het team
cruciale informatie verstrekken die hen
helpt met de zaak waar zij mee bezig zijn.
De aflevering wordt in Amerika in decem
ber uitgezonden. Wanneer de aflevering in
Nederland wordt uitgezonden is nog niet
bekend.

Patrick Stewart (Picard - TNG) heeft een kos
tuum dat hij heeft gedragen in een stuk van
Hamiet gedoneerd voor een veiling. Hiermee
probeert hij geld in te zamelen om een kloos
ter in Yorkshire te laten restaureren.

Patrick Stewart die geboren is in Yorkshire,
heeft een connectie met de groep mensen
die het klooster willen restaureren.
Hij speelde namelijk als kind in het theater
dat bij het klooster hoort. De groep wil het
klooster uit de 1ge eeuw weer in de origi
nele staat terug brengen. De veiling werd
gehouden op 10 november.

Michael Dorn (Worf - TNG, DS9) en Marina
Sirtis (Troi - TNG) spelen beiden een rol in
Castlevania: Hymne of Blood. Deze nieuwe
serie, die gebaseerd is op een game, wordt
alleen op intemet uitgezonden. Castlevania
verteld het verhaal over de held Simon Bel
mont en zijn strijd tegen Lord Dracula en
diens leger der duisternis. Michael Dorn speelt
een Weerwolf in de serie. 'Marina Sirtis heeft
ervoor gezorgd dat ik bij de serie betrokken
ben: vertelde Michael Dorn. Fans zijn lang
bezig geweest om een serie te maken van
deze game en uiteindelijk is dat gelukt. De
serie wordt exclusief op het IGN STARTYou
Tube kanaal uitgezonden. Elkedinsdag wordt
er weer een nieuwe aflevering bijgeplaatst.

LeVar Burton (LaForge - TNG) heeft een
nieuwe foto gedoneerd aan de NoH8 ( No
Hate, of geen haat) campagne. Op de foto is
hij te zien met een stuk tape over zijn mond.
In z.ijn hand houdt hij een regenboog, het
symbool voor de homo en lesbienne rechten.
NoH8 is een organisatie die mensen bewust
wil maken en geld inzamelt voor de homo en
lesbienne rechten.

Door: Mark Retera
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Een van de campagnes wil een eind maken
aan de banning van het homohuwelijk in
Californië.Oprichter van de campagne, prijzen
winnend modefotograaf Adam Bouskaen zijn
partner Jeff Parshley, fotograferen mensen
tijdens hun dagelijksebezigheden. Demensen
die worden gefotografeerd met een stuk
tape over de mond en de NoH8 slagzin op
hun lichaam geschreven. Op de 1e foto die
LeVarBurton eerder dit jaar doneerde, was
de tape niet op zijn mond geplakt maar op
zijn ogen. Hiermee refereert hij naar zijn Star
Trek personage Geordi LaForge. Ook andere
StarTrek acteurs zoals George Takei, Denise
Crosby (Yar- TNG), Tim Russ(Tuvok- VOY),
[eri Ryan (Seven - VOY), Robert Picardo
(Emh- VOY),Chase Masterson (Leeta- DS9),
Terry Farrell (Dax - DS9)en Dominic Keating
(Reed- ENT)hebben foto's gedoneerd aan de
campagne. Ook Rod Roddenberry, de zoon
van wijlen Gene Roddenberry, heeft een foto
gedoneerd voor de campagne.

Kate Mulgrew (Janeway)is dankbaar dat Star
Trek Voyager haar zoveel fans heeft bezorgd.
Kate Mulgrew heeft alleen maar goede
ervaringen met de Star Trek fans. Ik heb nog
nooit problemen met fansgehad. De fanszijn
aardig hebben respect voor mij dat is een
groot privilege vertelt KateMulgrew hierover.
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KateMulgrew moedigt vooral de vrouwelijke
fansaan. 'Ik heb veel vrouwelijke fans gespro
ken die door mijn rol werden aangemoedigd
een wetenschappelijk beroep te kiezen. Ik
vind het belangrijk dat er meer vrouwen
voor een wetenschappelijk beroep kiezen.'

Zachary Quinto (Spock - film XI) gaat begin
volgend jaar een rol spelen in een theaterpro
ductie van het American Repertory Theater,
namelijk het toneelstuk The Glass Menage
rie', geschreven door Tennessee Williams.
Zachary Quinto zal in het stuk samen spe
len met Tony Nominee, Celia Keenan-Bol
der, Brian j. Smith en Cherry [ones. Het
stuk gaat over de uit het zuiden afkomstige
Amanda Wingfield (lenes), die het opneemt
voor haar zoon Tom (Zachary Quinto) die
door iedereen verkeerd begrepen wordt.
Ook zoekt ze een geschikte partner voor haar
gehandicapte dochter Laura. john Tiffany
zal het stuk regisseren. The GlassMenagerie
is vanaf 2 februari tot en met 17 maart te
zien in het Cambridge Massachusetts Loeb
Drama Center.

Eric Bana (Nero - Film XI) speelt een rol in de
nieuwe internationale film; een triller genaamd
ClosedCircuit. Zijn tegenspeelster is Rebecca
Hall (Vicky Cristina Barcelona, Iron Man 3).
De film gaat over 2 voormalige geliefden
(Banaand Hall), hun loyaliteit komt ter discus
sie in de strijd tegen een terroristische groe
pering. De film gaat in Amerika in première
op 28 augustus 2013. Wanneer de film
in Nederland in première gaat is nog niet
bekend.

Overig nieuws:
In Alberta, Canada is er een stadje genaamd
Vulcan. Nee, het is geen grapje deze plaats
bestaat echt. Helaas heeft het stadje de

laatste jaren te kampen met een leegloop.
Het bestuur van dit stadje doet er daarom
alles aan om te voorkomen dat de inwoner
hun heil ergens anders zoeken.
Daarom heeft het gemeentebestuur beslo
ten om gebruik te maken van de naam Vul
can. Er zal een bezoekerscentrum worden
gebouwd met daarin allerlei Star Trek tech
nologie. Ook wil het gemeentebestuur een
conventiecentrum laten bouwen. Op deze
manier hoopt het gemeentebestuur het
plaatsje op de kaart te zetten.

Op 19-21 oktober vond in Londen een grote
Star Trek conventie plaats, Destination Star
Trek London. Tijdens deze conventie vond
een tweetal zeer noemenswaardige zaken
plaats:

1) StarTrekfansvanuit de hele wereld hebben
op zaterdag 20 oktober 2012 een recordpo
ging gedaan. Vele honderden Trekkies kwa
men verkleed bij elkaar in een poging om het
wereldrecord te verbreken. Het vorige record
is 2 maanden geleden in Las Vegas geves
tigd, en eerder al eens tijdens Fedcon in
Duitsland. Volgens de organisatoren van de
recordpoging waren er in Londen 1083 ver
klede Trekkies. terwijl er in LasVegas 1040
verklede Trekkieswaren.

Het record moet nog bevestigd worden
door Guinness World Records. Uiteraard
houden we je op de hoogte of de recordpo
ging geslaagd is.

2) EenZweeds Stel trouwde als eerste stel in
Groot-Brittannië in Klingon stijl. De 23 jarige
Iossie Sockertopp en de 29 jarige Sonnie
Gustavsson trouwden tijdens de conventie.
Geïnspireerd door een aflevering van Star
Trek waar twee Klingon personages trouwen
besloot het stel in dezelfde 'traditionele' stijl
te trouwen. Tijdens de bruiloft werden zege
ningen uitgesproken in het Klingon, volgens
de ceremoniemeester heeft het Klingon wel
wat weg van het Welsh.

De bruid en bruidegom waren natuurlijk als
Klingons verkleed. De dag voor de Star Trek
bruiloft trouwde het stel in Zweden voor
de wet. Erwaren geen familieleden van het
koppel aanwezig bij de Klingon ceremonie.

In het volgende blad lees je meer over de
Destination Star Trek London conventie.
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14 oktober was het weer zover: in het muziekcentrum te Zoeterwoude vond onze
jaarlijkse fanclubdag plaats. The Next Generation stond centraal tijdens deze dag,
aangezien deze serie dit jaar haar 25-jarig jubileum vierde. En dat konden wij, als
rechtgeaarde Star Trek fanclub, natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan.

Gelukkig waren er meerdere mensen die er zo over dachten, en
kwamen er een kleine 50 bezoekers het feestje met ons meevieren.
AI met al was het een heel gezellige en geslaagde dag, iets wat we
middels de bijgaande foto-impressie met jullie willen delen.

Hoeweten de bezoekerswaar ze zijn moeten? Simpel: je zorgt voor een
paargrote bannersvoor de deur:

Uiteraard moet de zaal waar de dag plaatsvindt ook een beetje aan
gekleed worden in StarTrek stijl:
Wat is een verjaardagsfeestje zonder taart?

De Grote Uitdaging uit onze advertentie van de
vorige nieuwsbrief: de Quiz, met quizmaster Erica,

jury Mieneke en EriC, 'lieftallige assistentes' PJ,[ean-Luc en Miles en
geluidstechnicus Diana ;). Ennatuurlijk de nodige toeschouwers.
De uitreiking van Trek Sagae 2011 vond eveneens plaats op deze
dag.
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Tenslotte: de finale van de quiz. Beide finalisten (Hugo en Michiel)
kregen om beurten een spervuur van vragen op zich af. Bij gebrek
aan techniek als een geluiddicht hokje etc. zoals je op TV-quizzen
ziet, moest er wel een alternatieve wijze gevonden worden om de
tweede finalist niet al de vragen te laten horen. Gelukkig was daar
PJ,deze nam hem gewoon even mee naar buiten ...

Erwaren certificaten voor de winnaars van de eerste 3 prijzen (een
ontwerp van Remco van Straten), en een medaille voor de Number
One. Ana',öHaen,zelf de winnaresvan de derde prijs, nam de honneurs
waar voor Django Matthijsen, daar deze verhinderd was. De nummer
twee, RianneWerring, was er wel zelf om haar prijs in ontvangst te
nemen: een welverdiende prijs, en dal voor iemand die voor het
eerst had meegedaan aan een verhalenwedstrijd! Felicitaties voor
alledrie de winnaars uiteraard! Endank aan iedereen die een steentje
bijgedragen heeft aan de wedstrijd op welke wijze dan ook, in het
bijzonder dank aan Dirk Bontes voor de organisatie op efficiënte en
professionele wijze. We zijn blij dat hij voor de 2012 editie deze kar
nogmaals wil trekken ©

Gefeliciteerd Hugo!

Maar uiteindelijk kon er maar eentje de winnaar zijn van het Star
Trek monopoly spel.

TFD magazine
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Door: Joyce Geurts
Foto's: Joyce Geurts

Donderdag 30 augustus was het zover, ruim een maand na terugkeer op de
aardbodem, vond de officiële ontvangst en huldiging plaats van 'onze' astronaut,
die maar liefst (in 2 missies) 204 dagen in de ruimte heeft doorgebracht.

Eerst even iets over André Kuipers zelf:
Hij werd geboren op 5 oktober 1958 te Amsterdam, en nadat hij
zijn Atheneum-B diploma behaald had, is hij geneeskunde gaan stu
deren aan de Universiteit van Amsterdam (UvA), waar hij in 1987
zijn artsenexamen behaalde. In juli 1999 werd hij lid van het Euro
pese astronautenteam.

Op 19 april 2004 was het dan zover: hij ging voor het eerst de
ruimte in, tijdens deze 11 dagen durende missie met de naam
DELTA-missie (Dutch expedition for life science, technology and
atmospheric research) voerde hij wetenschappelijke experimenten
uit op het gebied van biologie, geneeskunde, technische ontwikkeling,
natuurkunde en aardobservatie aan boord van het International Space
Station (ISS).

De tweede missie, voor velen waarschijnlijk de bekendste, en ook de
langste was zijn verblijf van maar liefst 193 dagen in het ISS(vertrek
21 december 2011, terugkeer 1 juli 2012). Dit tweede verblijf had als
naam PromiSSe, en André voerde ruim 50 ESAexperimenten in vier
verschillende categorieën. Verder was het educatieve project Ruimte
schip Aarde een heel belangrijke taak voor hem: Kuipers stelde zichzelf
als doel zoveel mogelijk Nederlanders te vertellen over zijn missie,
de planeet aarde en over de rol die Nederland heeft in de ruimte
vaart. leuk detail hierover is dat deze missie, met haar 193 dagen, de
langste Europese ruimtemissie tot nu toe is. En André natuurlijk de
Europeaandie de meeste tijd in de ruimte heeft doorgebracht...
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En dan nu
over de dag waarover dit stukje eigenlijkgaat:
de nationale ontvangst en huldiging.
Met enkele andere TFD (bestuurs)leden was ik getuige hiervan,
naast nog honderden andere bezoekers. Het was een feestelijke
dag in Noordwijk, al vanaf 's ochtends vroeg was er een markt aan
de boulevard, rondom de Vuurtoren: de Air- en Spacemarkt (waar
diverse sterrenwachten en andere aan ruimtevaart gelieerde organi
saties vertegenwoordigd werden), diverse ondernemers hadden een
actiedag en er was zowaar een echte astronautentrainer aanwezig.
Op die markt heb ik trouwens nog een poging gedaan het gewicht
te raden van een stuk van een komeet. Mijn beredeneerde gok zat
er dicht genoeg bij om 2 vrijkaartjes voor een sterrenwacht te winnen.
Ik lag bijna onder tafel toen ik ze kreeg, want ik heb hier nu echt
helemaal geen verstand van, maar gewoon door aanraking en iets
bewegen van de komeetbrok een gewicht te schatten en het zat er
nog aardig dichtbij ook. Om niets te verklappen voor toekomstige
acties van de sterrenwacht noem ik hier trouwens maar even geen
getallen ...

Enfin, terug naar de festiviteiten: om 15.30 zouden ze eigenlijk
van start gaan, maar een flinke stortbui in de loop van de middag
gooide even wat roet in het eten. Gelukkig werd het na een klein half
uurtje weer droog en liet zelfs de zon zich zien: het iszelfs een poosje
nog zonnig genoeg geworden om een stukje van mijn huid te laten
verbranden ...

TFO magazine



Met een kleine vertraging door genoemde regenbui ging dan even
voor vieren toch het programma van start: als eerste werden we
getrakteerd op een aantal overvliegende F16's. Was ik al blij met
mijn foto's daarvan (want zo vaak zie je geen F16's vlak over je heen
vliegen), kwamen er even later maar liefst vijf F16's over vliegen, als
ceremonieel aspect van het opheffen van een squadron en uiteraard
ter ere van André.

Evenna vier uur was het dan echt zover: André kwam aan in Noord
wijk, en wel op spectaculaire wijze. Dicht bij de kust lag het marine
fregat de Hr. Ms. Van Speijk, en André werd vanaf dit schip met een
Lynx-helicopter (die hiermee meteen zijn laatste vlucht had) vervoerd
naar het strand.

Daar aangekomen werd hij begroet door een aantal hoogwaardig
heidsbekleders, waaronder onze kroonprins Willem-Alexander,
premier Rutte, de burgemeester van Noordwijk en de directeur
generaal van de ESA.

Gezamenlijk kwamen zij vervolgens naar de KoninginWilhelmina
Boulevard, waar het officiële gedeelte plaatsvond: na een aantal
toespraken van PrinsWillem-Alexander (die er een mooi persoonlijk
tintje aan gaf door te vertellen dat hij samen met de prinsesjes naar
de rondleiding die André door het ruimtestation gaf gekeken had;
en waar prinsesAmalia als ik het goed onthouden heb erg van geno
ten had), de burgemeester en de directeur-generaal, mocht André
een erekrans ontvangen (uit de handen van een aantal kinderen die
hem toezongen) en een Zilveren Vuurtoren voor zijn verdiensten.

TFD magazine

André heeft daarbij nog een toelichling gegeven bij een film over
onder andere de lancering van de Sojoez-raket waarmee hij naar het
ISSgetransporteerd werd, en over de landing van diezelfde raket.
Het moment van landen omschreef hij alseen 'klein auto-ongeluk'. Het
lichaam van een astronaut heeft toch wel behoorlijk veel te verduren:
eerst de lancering, dan de gewichtloosheid in het ruimtestation
(met alle risico's van dien: spieratrofie, osteoporose, etc) en dan dus
ook nog 's die landing. Geen wonder dat daarna wel een revalidatie
periode nodig is, maar dat terzijde ...
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Vervolgens was het tijd voor een toertje langs een aantal op het
strand opgestelde foto's, een sanitaire en verfrissingpauze en een
rondje over de markt. Het eerste en laatste hiervan met vele papa
razzi en fans in André's kielzog. Dit deel werd grotendeels muzikaal
opgeluisterd door de Marinekapel. Leuk detail hierover is dat zij
hun aandeel startten met de eerste tonen van de StarTrek tune (om
daarna over te gaan op Star Wars, en later werden we getrakteerd
op een melange van diverse (pop)muziekstukken, zelfs een aantal
nummers van Michael [ackson kwam voorbil).

Tenslotte, het was inmiddels bijna avond geworden, werden we
allen nog getrakteerd op eenminiconcert van RenéFroger.Nu ja, André
dan, wij hadden het geluk dat we mochten toehoren en kijken. René
bracht een drietal nummers ten gehore, waaronder het bekende
André Hazes lied 'met bloed, zweet en tranen'; ja, daar heeft 'onze'
André vast ook wel het nodige van vergoten tijdens zijn missie(s).

Maar dat was nog niet alles, want na dit miniconcert nam Pauline
Huizinga, die de hele happening aan elkaar gepraat had, nog even
het woord. Zij vertelde dat loop van den Ende gehoord had over de
huldiging en aangegeven had dat hij nog een musical-ster had, die
avond aan avond volle zalen trok en een dijk van een stem heeft, en
die zeker haar bijdrage hieraan zou kunnen leveren ... Tja ... dit alles
bij elkaar,deed voor mij, alsmusical-fan (ja, ben niet alleen eenTrekkie;
heb nog meer hobbies i) wel een 'groen lichtje' branden.

Ja, het was Willemijn Verkaik, met de Nederlandse versie van 'Defy
ing Gravity' (ofwel: 'Ik lach om zwaartekracht'); voor mij bet top
nummer uit 'Wicked'. Voor mij was dit echt de 'kers op de slagroom'.
EnAndré: die zei na het nummer dat hij het ook niet zo op had met
de zwaartekracht. .. Een heel toepasselijk optreden dus (en tja ... dat
die akoestiek daar niet was om over naar huis te schrijven ... dat zij
ze vergeven: Willemijn was gewoon zo geweldig, voor mij echt een
van de toppunten van de dag).

Na dit laatste optreden kwam iedereen nog even samen op het
podium en konden we nog even wat fotootjes maken. Maar hiermee
kwam deze dag dan toch echt ten einde.

Met 'ons clubje' hebben we nog even ergenseen hapje genuttigd, maar
toen was het toch echt tijd om huiswaarts te gaan. Eenvenmoeiende,
maar geslaagdedag!



Op zichwasTNG niet echt baanbrekend te noemen, de serieborduurde
over het algemeen voort op 'to boldly go where no man has gone
before' en bracht in het eerste en tweede seizoen weinig nieuws.
Hel grote publiek raakte ook pas echt enthousiast over de serie, na
het uitzenden van 'The Best of Both Worlds' in het derde seizoen.
Plotskwamen betere acteerprestaties,serieuzeplotverhalen en minder
op zichzelf staande afleveringen. De serie baande ook de weg voor
nog meer spannende Star Trek series: Deep Space Nine, Voyager
en Enterprise.

Zoals jullie vast niet ontgaan is, viert TNG dit jaar haar 25e verjaardag. Reden
genoeg om nog eens een keertje bij deze serie stil te staan. Marc heeft dan ook een
en ander voor jullie op een rijtje gezet:

Star Trek: The Next Generation ( TNG) was de derde Star Trek TV
serie, die nog uit de hoed kwam van Gene Roddenberry, net als Star
Trek: The Original Seriesen Star Trek: The Animated Series.

De seriespeelt zich af in de 24e eeuw, ongeveer 80 jaar na de originele
serie. Eerst wilde men nog Star Trek Phase 11maken met groten
deels de originele cast, waaronder Kirk en Spock. Maar daar stapte
men vanaf en in plaats daarvan volgden er een aantal zeer populaire
films. Toch bleef Gene het idee houden dat er meer moest volgen
dan alleen maar films. Hij gooide het idee van een geheel nieuwe
serie met een nieuwe bemanning voor de voeten van de studiobon
zen van Paramount Pictures. In 1987 verscheen dan plots The Next
Generation.

Met Patrick Stewart als captain [ean-Luc Picard, Jonathan Frakesals
zijn 'number one' William Riker, Brent Spiner als de androïde Data,
LeVarBurton alshoofdwerktuigkundige Geordi LaForge,Manna Sirtisals
DeannaTroi, Michael Dom alsde KlingonWorf, en GatesMcFadden als
doctor Beverly Crusher. McFadden verliet de show na het eerste sei
zoen en werd vervangen door Diana Muldaur die als doctor Pulaski
naar voren geschoven werd om het ietwat flauwe character doctor
Crusher te vervangen. Bovendien was Muldaur een oude bekende
bij de trouwe starTrekfans,maar toen bleekdat de kijkdjfers terugvielen
kwam McFadden terug voor het derde seizoen en ze zou blijven tot
de laatste aflevering. Wil Wheaton, die haar zoon Wesley Crusher
vertolkte, speelde mee in seizoenen 1tot 4, daarna kwam hij terug
voor gastoptredens in seizoenen 5 en 7. Denise Crosby speelde chief
security officer Tasha Var in hel eerste seizoen, maar werd gedood
in de aflevering 'Skin of Evil'. Ook zij zou later nog terugkeren voor
verschillende gastoptredens in latere seizoenen.
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Net als zijn voorganger heeft de serie een grote aanhang van fans en
nog immerdurende populariteit. Het was de eerste van vele seriesdie
gebaseerd waren op de originele serie. StarTrek:The Next Generation

won 18 EmmyAwards,enwerd in het zevendeseizoen
genomineerd voor een Emmy voor 'Best Dramatic
Series'. De seriewerd verder genomineerd voor drie
Hugo Awards en won er twee. De serie vormde de
basisvoor zevende t/m de tiende StarTrek-films.

Persoonlijk vond ik TNG als serie een van de minst
leuke StarTrekspin-offs. Ikvond de personages over
het algemeen erg vlak en braafies,de verhaallijnen
magertjes, heel moralistisch en de acteerprestaties
van sommige castmembers nogal ... ondermaats.
Ik moet dan ook toegeven dat ik ook lang niet alle
a.fleveringen heb bekeken. Net alsmeer kijkers ben
ik eigenlijk pas actief gaan kijken aan het begin van
het derde seizoen. Neemt niet weg dat de serie
een grote impact heeft gehad en er heel wat inte
ressante afleveringen waren die zeker ook bij mij
in de smaak vielen. Bovendien leerden we ook wat
nieuwe rassen kennen zoals de Cardassians, en de
Ferengi. En uiteraard onvergetelijke figuren zoals
Data, Worf en mijn persoonlijke favoriet Q. Niet te

vergeten dat er daarna nog 4 geweldige films uit zijn gekomen met
dezelfde cast.

Ik heb nog wat afleveringen bekeken en heb een lijstje gemaakt met
wat ik de beste en ook de slechtste afleveringen vond.

Seizoen 1:
Encounter at Farpoint:
De pilot. Hier ontmoeten we het fenomeen 'Q'
hier onderwerpt hij Picard en de zjjnen aan een
test. Eenrechtszaaktegen de mensheid. Uiteindelijk

weet de crew het tij te keren:weten zeeen gevangen
ruimtewezen te redden en de rechtszaak te win-
nen. In deze aflevering heeft een oude (met de
nadruk op oud) bekende een cameo: doctor
Leonard McCoy uit TOS, gespeeld door wijlen
DeForest Kelly.
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The Last Outpost:
Voor het eerst zijn hier de Ferengi te zien. Met als gastspeler Armin
Shimmerman, die later de rol van Quark zal vertolken in Deep Space9.
Zet hier de toon voor dit, op geld en macht belust ras.

11001001:
De Binars (een ras dat bij geboorte het brein laat aanpassen om zo
volledige in binaire taal te kunnen communiceren) komen de com
putersystemen van de Enterprise nakijken. Niemand weet echter dat
ze heel wat anders van plan zijn met het vlaggenschip van de Fede
ration. Terwijl de bynars Picard naar een holedeck lokken, geven ze
via de computer gegevens in, waaruit moet blijken dat de Enterprise
zichzelf gaat vernietigen. Data slaat alarm, laat het schip ontruimen,
en stuurt het onbemand de ruimte in. Picard en Rikerworden vermist
en zijn dus hoogstwaarschijnlijk nog aan boord. Riker (die toch nooit
precies weet wat ie in zijn vrije tijd moet doen) wordt intussen ook
nog eensverliefd op holodeck personage Minuet.

Skin of Evi/:
Een aantal bemanningsleden wordt tijdens een away mission gegij
zeld en getreiterd door een kwaadaardige entiteit. In deze aflevering
komt TashaVarom het leven.

Besteaflevering: Encounter at Farpoint. Heel veel belovend begin. Ik
was meteen helemaal weg van Q. Geweldig personage gewoon.

Slechtste aflevering. 110011001: Saai saai saai qaaap gaap en nog
eens gaap. Slecht verhaal belachelijk uitziende, gerecyclede aliens.
De hele aflevering raakte kant nog wal. Wat een dieptepunt. Jammer
genoeg zullen er nog meer van zulke saaie afleveringen volgen.
Maar dit is toch wel de allersaaiste.

Seizoen 2
The Chi/d:
Een aangepast script nog origineel geschreven door DC Fontana
en oorspronkelijk bedoeld voor TOS. Deanna Trio raakt zwanger
van een onbekende, buitenaardse levensvorm. Als het kind geboren
wordt maakt het een versnelde levensgroei door en is binnen een
paar dagen al bijna volwassen.

The Royale:
DeEnterpriseonderzoekt het wrak van een 21eeeuwAardssterrenschip.
En komt terecht in een wereld gebaseerd op een derderangs 20e
eeuwseroman en een populair nummer van The Eagles:Hotel California.
'You can check out any time you want but you can never leave'.

Q Who?:
Q slingert de Enterprise naar nog onbekend gebied. EnterTHE BORG.

Manhunt:
Weer zo'n onvergetelijk karakter: Majel Roddebberry als Lwaxanna
Troi, de moeder van Deanna. En mevrouw is op mannenjacht.
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Shades of Gray:
Wat een afgrijselijk slechte 'flashback' aflevering. Commander Riker
wordt geïnfecteerd met een dodelijk neurologisch virus. Echt een
aflevering om de gaten mee op te vullen omdat er niets beters was.

Seizoen 3.
The Bonding:
Alexander son of Worf. Worf besluit zijn kind bij zich te laten wonen,
maar de jongen kan zijn moeders' dood niet accepteren.

Deja Q:
'Au contraire mon Capaitaine, he 's baaackll!' De van zijn machten
beroofde Q, vraagt asielaan. Ik hou van afleveringen met Q. Heerlijk!

Yesterday's Enterprise:
De Enterprise-D komt oog in oog met zijn voorganger, de Enter
prise-C, die uit het niets verschijnt. Plots bevindt de Federatie zich
plotseling in een oorlog met de Klingons.

The Offspring:
Data wordt vader. Een dochter!!!

Sins of the Father:
Een echte Klingon aflevering met Worf in de problemen.

Captain's Holiday:
Picard neemt een welverdiende vakantie op het plezier planeet Risa.

Tin Man:
Gaap, wat een saaieen slaapverwekkende episode. Maar goed dat ik
die opgenomen had want ik heb me er in drie dagen doorheen moeten
worstelen.

Hol/ow Pursuits:
Lieutenant Reginald 'Broccoli' Barclay lijdt aan een holodeck versla
ving en kan de werkelijkheid niet meer van fantasie onderscheiden.
Hele leuke aflevering met de geweldige Dwight 'Howling Mad Mur
dock' Schultz. Altijd leuk die holodeck afleveringen.

Sarek:
De geweldige Mark Lenard neemt zijn rol weer op zich als de Vulcan
Arnbassador Sarek, vader van Spock.

Menage à Troi:
De Ferengi ontvoeren Riker, Deanna en twaxana Trol. Ze zullen het
nooit meer doen (dan heeft de Grand Nagus mij zelf verteld).

The Best of Both Worlds, Deel I:
Na iets meer dan een jaar niets meer van de Borg gehoord te heb
ben, onderschept de Enterprise een Borg kubus. Met de Borg uit
voering van Picard: Locutus. Resistance is futiIe!

Besteaflevering: Omdat ik wat bevooroordeeld ben vanwege het feit
dat ik Q zo geweldig vind, is het een moeilijke keuze tussen de afle
vering Deja Q, Best of Both Worlds en Hollow Pursuits. Ik ga toch
voor Best of Both Worlds 1, want dat is toch wel de turning point
van de hele serie. Acteerprestaties verbeterden en de verhaallijnen
werden ook sterker en spannender.

Slechtste aflevering: Tin Man. Letterlijk slaapverwekkende aflevering.
Het verhaal op zich was niet slecht. Ook vormde dat de reden waarom
ik de aflevering toch nog gekeken heb. Maar door het vreselijk
acteerwerk in deze aflevering kwam er geen vaart in. Het sleepte
zich voort van begin tot einde. Wellicht had dit verhaal niet een op
zich staande aflevering moeten zijn maar verwoven met een tweede
verhaallijn (zoals wel vaker gebeurt).



Seizoen 4:
The Best of Both Worlds, Deel 11
Captain Picard is geassimileerd door de Borg. Bijna de volledige
vloot van de Federatie wordt verpulverd bij Wolf 359.

Family:
Een familie uitje. Picard neemt vakantie om op Aarde te kunnen her
stellen van de gevolgen van zijn assimilatie door de Borg. Chateau
Picard.

Brothers:
Data krijgt plots bericht van doctor Soong, zijn maker. Als gevolg
van zijn zoektocht brengt hij het leven van anderen in gevaar.

Suddenly Human:
Picard vindt een jonge menselijke jongen, opgevoed door de aliens
die zijn ouders vermoord hebben.

Remember Me:
Doctor Crusher ontdekt dat verschillende bemanningsleden van de
Enterprise verdwijnen.

Reunion:
Captain Picard wordt gekozen om de scheidsrechter te spelen bij de
keuze van de nieuwe Chancellor in het Klingon Rijk.

Future Imperfect:
Na een verkenningsmissie wordt William Riker 16 jaar later wakker.

The Loss:
Deanna verliest haar empatische gaven en de Enterprise wordt uit
koers getrokken door een onbekende kracht.

Data's Day:
Data neemt een dag van zijn leven op om commander Bruce Maddox
te laten zien hoe hij leeft. RealityTV avant la lettre zeg maar.

The Wounded:
Chief O'Brien's voormalige commandant, Captain Benjamin Maxwell,
gaat het verkeerde pad op.

First Contact:
Riker raakt gewond tijdens een undercover missie op een planeet
die op het punt staat om warp technologie te gaan gebruiken.

Galaxy's Child:
La Forge moet samenwerken met doctor Leah Brahms om het kind
van een ruimtelijk wezen te redden .
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The Ninth Degree:
Lieutenant Barclaybegint tekenen van hoogbegaafdheid te vertonen.

Qpid:
Q transporteert de gehele senior bemanning van de Enterprise naar
het holodeck voor een rollenspel in Robin Hood stijl.

The Drumhead:
Een Klingon uitwisselingsofficier wordt verdacht van het doorspelen
van geheime informatie aan de Romulans.

Half a Life:
Lwaxana Troi veroorzaakt problemen alsze ontdekt dat haar geliefde
wetenschapper op het punt staat om zelfmoord te plegen.

The Host:
EenTrill ambassadeurkomt aan boord van de Enterpriseom een conflict
op te lossen.

The Mind's Eye:
Geordi La Forge wordt gevangen genomen door Romulans en
gehersenspoeld om een Klingon ambassadeur te doden.

In Theory:
Om de menselijkheid verder te leren kennen gaat Data een relatie aan
met [enna D'Sora.

Redemption, Deel I
Worf balanceert tussen zijn Federatie en Klingon taken als Chancellor
Gowron tegen een burgeroorlog aankijkt.

Besteaflevering: omdat ik Best of Both Worlds al genomineerd had,
laat ik deze even buiten beschouwing. AI is en blijft het wel een
stikgoede aflevering. En dan kom ik toch bij QPid terecht... (grijns)
Echt een hilarische aflevering. Sommige scènes zijn op internet en
You Tube een eigen leven gaan lijden. Vooral de scène waar Worf
(Littie [ohn) het gitaartje van Geordi (Alan Adale) even 'leent'.

Slechtste: Family. Chateau Picard. Heel de verhaallijn kwam bij mij
geen moment geloofwaardig over. Gemaakt en weer slecht acteerwerk
waardoor de band tussen de twee broers helemaal niet 'natuurlijk'
leek. Vreemde onsamenhangende episode ook.
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Seizoen 5:
Redemption, Deel 11:
De Enterprise probeert de Romulan bemoeienissen in de Klingon
Burgeroorlog bloot te leggen.

The Outcast:
Rikerwordt verliefd op Soren,een [enai (een rasvan geslachtslozeAliens)
die tegen de meerderheid ingaat door zlcb alsvrouw te profileren.
Cause and Effect:
De Enterprise raakt gevangen in een tijdslus, waardoor de bemanning
een ramp steedsopnieuw moet beleven.Darmok:

Picard wordt gevangen genomen en samen met een buitenaardse
captain vastgezet op een planeet. Maar een communicatieprobleem
zorgt voor een gespannen sfeer.Omdat de UT niet werkt moeten ze
beiden hun best doen om elkaars taal te leren en tot een verstand
houding te komen.

The First Duty:
Eenlid van WesleyCrushersteam komt om het leven door een ongeval.

Cost of Living:
Lwaxana Troi houdt haar trouwerij aan boord van de Enterprise en
bouwt een band op met Worf's zoon Alexander.Ensign Ro:

De Enterprise neemt de Bajoran Ro Laren aan boord om een aantal
terroristen op te sporen. I, Borg:

De ontdekking van een gewonde, adolescente Borg leidt tot dubbele
gevoelens bij captain Picard en Guinan.Silicon Avatar:

Na de verwoesting van een Federatiekolonie, achtervolgt de Enterprise
het KristalWezen. The Inner Light:

Nadat Picard een ontmoeting heeft met een buitenaardse sondewordt
hij wakker als 'Kamin', een inwoner van de planeet Kataan.The Game:

WesleyCrusher bezoekt de Enterprise, maar realiseert zich al snel dat
iedereen zich raar gedraagt. Time's Arrow, Deel I:

Eenonderzoeksteam ontdekt bewijs van het bestaan van buitenaards
leven tijdens de 1ge eeuw op de Aarde.Unification, Deel I:

Nadat de aanwezigheid van Ambassador Spock op Romulus bekend
wordt, wordt hij ervan verdacht overgelopen te zijn. Beste aflevering: Eigenlijk toch twee. Unification met Spock in de

hoofdrol vond ik wel subliem. Hoe goede intenties door een simpele
communicatiefout volledig verkeerd geïnterpreteerd kunnen worden.
En I, Borg. Een heel nieuwe kijk op de Borg. Een drone met een
identiteitscrisis. De link met de problemen die mensen in de puberteit
doormaken is prachtig verwerkt in deze aflevering. Oké, hier en daar
nogal moralistisch, maar dat is omdat het een Amerikaanse serie is
natuurlijk.

Slechtste: Met stip op nummer 1 First Duty. Tja, een aflevering met
Wesley Crusher in de hoofdrol. Moet ik meer zeggen?

Seizoen 6:
Time's Arrow, Deel 11:
Terwijl ze vastzitten in de 1ge eeuw, probeert de bemanning de
Devidians tegen te houden.

Realm of Fear:
Lieutenant Barclay probeert van zijn transporterfobie af te komen.

Man of the People:
Tijdens vredesonderhandelingen om een eind te maken aan een brute
burgeroorlog, begint Troi zich anders te gedragen.

Unification, Deel 11:
Picard en Data ontmoeten Spock op Romulus. Hij beweert dat hij de
Romulans en Vulcans tot elkaar wil laten komen.

Relics:
De Enterprise ontdekt een schip dat
gecrasht isop een Dyson Bol. In de trans
porterbuffer blijkt nog een patroon te
zitten. Dat van captain Montgomery
Scott, ofwel Scotty (larnes Doohan).

A Matter of Time:
Een tijdreiziger beweert dat hij uit de 26e eeuw komt en getuige wil
zijn van een poging om een gedoemde planeet te redden.

The Masterpiece Society:
De Enterprise probeert een 'perfecte' kolonie te redden van de
ondergang, maar de hulp veroorzaakt extra schade.

Ethics:
Worfs lot ligt in handen van een dokter met twijfelachtige ethi
sche waarden.
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Schisms:
De bemanningsleden van de Enterprise merken dat ze na het slapen
nog steeds uitgeput zijn.

True Q:
Q vereert de Enterprise opnieuw met een bezoek en beweert dat een
jong bemanningslid eigenlijk een Q is.

Rascals:
Picard, Ro, Guinan en Keiko veranderen door een transporterongeluk
in kinderen.

A Fistful of Datas:
Na een computerfout komen Worf, Alexander Rozhenko en Deanna
Troi vast te zitten op het holodeck. Westemaflevering met een veelvoud
aan kwaadaardige Data's.

The Quality of Life:
Data riskeert mensenlevens om robots te redden die hij kwalificeert
als levensvormen.

Chain of Command, Deel I:
Picard, Worf en Crusher krijgen een geheime missie toegewezen en
de Enterprise krijgt een nieuwe commandant.

Chain of Command, Deel 11:
Picardwordt gemarteld door de Cardassians,terwijl captain Jellicoeen
oorlog moet voorkomen.

Ship in a Battle:
ProfessorMoriarty neemt de controle van de Enterprise over om van
hel holodeck af te komen.

Aquiel:
La Forge wordt verliefd op de verdachte in een moordzaak.

Face of the Enemy:
Troi wordt gevangen genomen door de Romulans en gedwongen
om zich voor te doen als een Romulan inlichtingendienst officier.

Tapestry:
Nadat Picard overleden is tijdens een verkenningsmissie ontmoet
hij Q in het hiernamaals.

Birthright, Deel I:
Op Deep Space 9 onderzoekt Worf de geruchten dat zijn vader
nog in leven zou zijn.

Birthright, Deel 11:
In het Romulan gevangenenkamp vertelt Worf de Klingon kinderen
over hun eigen cultuur.

Starship Mine:
Op een geëvacueerde Enterprise strijdt Picard met terroristen die
dodelijk afval willen stelen van de warpkern.

Lessons:
Picard wordt verliefd op één van zijn ondergeschikten, waarna hij
haar niet meer op gevaarlijke missiesdurft te sturen.

The Chase:
Picard probeert de laatste missievan zijn oude archeologie leraar af te
maken.

Frame ofMind:
Riker denkt dat hij gek wordt als hij de werkelijkheid niet meer van
fantasie kan onderscheiden .
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Suspicions:
Doctor Crusher overtreedt Starfleet wetten en de medische ethiek
tijdens het onderzoek naar de dood van een Ferengi wetenschapper.

Rightful Heir:
In het Klingon klooster op Boreth komt Worf oog in oog te staan met
Kahlessde Onvergetelijke.

Second Chances:
De Enterprise vindt een dubbelganger van Riker op een planeet
waar hij acht jaar geleden voor het laatst geweest is. Toch blijkt
Thomas Riker, zoals hij zichzelf noemt, geen 'perfecte kopie'.

Timescape:
Aan boord van een runabout ondervinden Picard,Data, La ForgeenTrio
tijdsverstoringen.

Descent. Deel I:
DeBorg lancereneen nieuw offensief tegen de Federatie,maar dezekeer
gedragen zezich als individuen.

Besteaflevering: Waarschijnlijk puur nostalgie. Maar kom op zeg, was
Scotty niet miraculeus zoals altijd? Endan de Dyson sphere als toneel.
Geweldig verhaal.

Slechtste: Frame of mind. Ik vind sowieso Riker als hoofdpersonage
steeds minder interessant worden in dit seizoen, bij de beesten af
soms. Misschien had hij toch maar er toch eens aan moeten denken

l
captain te worden op een ander schip. Hij staat een beetje stil naar
mijn mening. En in deze aflevering maakt hij toch wel hele gekke
bokkensprongen.

Seizoen 7:
Descent. Deel 11:
Picardprobeert Data te bevrijden uit de macht van lore en de Enterprise
gaat het gevecht aan met het Borg schip.

Liaisons:
Picardsshuttle stort neer op een maan, waar hij een vrouw ontmoet die
hier al zeven jaar verblijft.

Interface:
Geordi gebruikt een virtuele realiteitssondeom een schip in een gasreus
te onderzoeken.
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Gambit, Deel I:
Terwijl Riker de 'dood' van Picard onderzoekt wordt hij gevangen
genomen door een groep plunderende piraten.

Gambit, Deel 1/:
Picarden Rikerproberenachterde beweegredenenvande piratente komen,
terwijlde Enterprisedeachtervolqinqinzet

Phantasms:

Masks:
Tijdens het onderzoek naar een komeet, begint een cultureel archief
de Enterprise over te nemen.

Genesis:
Na een medische behandeling van doctor Crusher begint de beman
ning van de Enterprise te veranderen in prehistorische wezens.

Interfase parasieten in de warp kern zorgen ervoor dat Data's droom- iourney's End:
programma alleen nog nachtmerries produceert. Wesley Crusher protesteert tegen het verwijderen van een groep

inheemse Amerikanen.
Dark Page:
Lwaxana Trio bezoekt de Enterprise, maar ze wordt geplaagd door
een donker geheim dat ze al jaren met zich meedraagt.

Attached:
Nadat Picard en doctor Crusher aan hun gevangenschap ontsnappen,
ontdekken ze dat hun gedachten aan elkaar gekoppeld zijn.

Force of Nature:
DeEnterpriseontmoet twee wetenschappersdie van mening zijn dat de
warpaandrijving desastreuzegevolgen heeft.

Inheritance:
Data ontmoet [uliana Tainer,de ex-vrouw van doctor Noonien Soong
en de 'moeder' van Data.

ParaIleIs:
Nadat Worf terugkomt van een Bat'leth toernooi, ontdekt hij enkele
subtiele veranderingen aan boord van de Enterprise.

The Pegasus:
Commander Riker bevindt zich in een benarde situatie als zijn vorige
commandant aan boord komt met een geheime missie.

Homeward:
De adoptiebroer van Worf schendt de Eersterichtlijn door een groep
bewoners van een gedoemde planeet te redden.

Lower Decks:
De onderofficieren speculeren over de recente, ongebruikelijke acties
van het commando bij de Cardassian grens.

Thine Own Self:
Data heeft geheugenverlies in een primitieve samenleving en Troi sol
liciteert naar promotie.
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Firstborn:
Een mysterieuze familievriend moedigt Worfs zoon Alexander aan
om een krijger te worden.

8loodlines:
DaiMon Bok bedreigt het leven van een zoon waarvan Picard het
bestaan niet wist.

Preemptive Strike:
Lieutenant Ro wordt er op uit gestuurd om een Maquis groep op
te rollen.

All Good Things ... :
Picard glijdt onbeheersbaar door de tijd, waarbij hij de mensheid nu,
in de toekomst en in het verleden probeert te redden.

Besteaflevering: Descent. Het vervolg over de D~a en Lore afleverin~
Het verhaal zit goed in elkaar en Brent Spiner schittert in deze dubbel
rol. Om van te smullen.

Slechtste:Ook een Data aflevering. Data wordt bezeten door een reeks
van vreemde aliens. Plots klinkt een stem die zegt 'Messakaontwaak'.
Vervolgens komt de Enterprise in een gevecht tussen goden terecht
van een op de Azteken geënte beschaving. Vreemde aflevering waar
ik geen touw aan kon vastknopen. Daarnaastvond ik All Good Things
ook een serieuze teleurstelling. Hier proberen ze heelwat verhaallijnen
af te sluiten maar het is een allegaartje van flashbacksgeworden. Een
bij elkaar geraapt zooitje om toch maar iets te hebben om de serie
enigszins waardig af te sluiten. Naar mijn bescheiden mening zijn
ze daar niet in geslaagd. De laatste aflevering werd in de VS in het
groots uitgezonden, het was daar een heus succes en de aflevering
won zelfs een prestigieus Hugo Award.
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De menselijke soort (Homo sapiens) is een van de drie intelligente
soorten afkomstig van de planeet Aarde. Omdat 'Terra' het woord
voor hun thuiswereld is in een van hun eigen talen, worden ze soms
ook aangeduid als Terrans (zo ook in het Spiegel Universum). Soms
wordt 'Terran' ook gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen
die op Aarde wonen en mensen die elders wonen. Sommige mensen
gebruiken de term 'Terran' als bijvoeglijk naamwoord om dingen of
instellingen aan te duiden die met de menselijke soort in verband
wordt gebracht (Terran kookkunst, Terran literatuur, etc.).

o

I De Mens

Ze kunnen overleven met een enkele long (normaal hebben ze er
twee) en verrassend genoeg kunnen ze een aantal dagen zonder
water en weken zonder voedsel, dankzij de mogelijkheid water en
vet in hun lichaam op te slaan. Het efficiënte temperatuurregelings
systeem van het menselijk lichaam laat ze veel koudere temperaturen
weerstaan dan andere soorten zoals Cardassians,en hogere tempera
turen dan bijvoorbeeld een Andorian.

De mensen van Aarde kregen warpmogelijk-heden op 5 April, 2063,
en bereikten op dezelfde dag het eerste contact met een andere
soort, de Vulcans.

Tegen de 24e eeuw was de menselijke maatschappij veranderd ten
opzichte van voorheen. Op Aarde werden honger, oorlog, ziekte en
armoede uitgedreven. Tegenwoordig wordt veel nadruk gelegd op
het ontwikkelen van het individu en de soort. Vanwege de hybride
socialistisch-kapitalistische economie van de Federatie en de ont
wikkeling van de replica tor is geld niet langer nodig voor overleving
van dag tot dag.

In een alternatieve tijdlijn was de menselijke soort bijna vernietigd
door de Xindi in 2154, toen ze niet alleen de Aarde, maar ook Mars,
de Alfa Centauri kolonie en de Vega kolonie vernietigden, zodat
slechts 6.000 mensen overbleven. Deze tijdlijn werd in 2165 tegen
gehouden. In een andere alternatieve tijdlijn werd de menselijke
soort geassimileerd door de Borg in 2063, nadat de Borg het eerste
contact tussen mensen en Vulcans hadden tegengehouden.
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In BTRR TREK
Door: Peter van Mierlo

Mensen zijn een warmbloedige soort met een gemiddelde levensduur
van 120 jaar, hoewel sommige van de soort een veel hogere leeftijd
kunnen halen. Mensen zijn symmetrische tweevoetersdie van primaten
afstammen. De menselijke soort is een van de meest opvallende in
de Melkweg omdat, hoewel ze geen dominante of opmerkelijke
eigenschappen op hun gezicht of lichaam hebben die zo gewoon
zijn bij andere soorten, er veel verschillende fenotypen van de soort
bestaan. Huid- en oogkleur, bloedtype, gezichtsstructuur, haarkleur
en -soort verschillen veel tussen individuen en maken een enkele
mens duidelijk onderscheidbaar van een andere.

Ze hebben twee seksen,zoalsgewoon is bij humanoïde soorten, waar
van het vrouwelijke exemplaar eens per maand vruchtbaar is nadat
ze pubertijd bereikt heeft (gemiddeld tussen de 12-16 jaar). De
zwangerschap duurt 40 weken. Het menselijke DNA is significant,
aangezien dit met enige modificatie kan voortplanten met veel
andere soorten in de Melkweg, waaronder Vulcans, Klingons en
Betazoids. In vergelijking met andere soorten zijn mensen niet bij
zonder sterk, maar wel veerkrachtig .
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I know, Oleg, but this one
is my favourite! F.A.B.!



Bestelezers,
Mijn vrienden bij de redactie hebben mij verteld over het
fenomeen 'letterdief'. Het schijnt dat deze, alsmede zijn vriendjes
'lettervervalser' en 'letterkoekoek', heeft toegeslagen in de
vorige editie van deze nieuwsbrief. Zelfs mijn rubriek hebben
ze daarbij niet overgeslagen in de inhoudsopgave. De schande!
Ze moesten zich schamen, om zomaar zo'n streek uit te halen
bij het meest belangrijke onderdeel van uw clubblad. Bijna had
ik mijn programma niet eens ingeschakeld voor deze uitgave.
Maar mijn goede vriendin de hoofdredactrice overtuigde mij
ervan dat ik het deze belhamels niet moest gunnen om u allen
mijn wijsheden te ontzeggen.

Endusben ik dezekeerweervan departij, om enkeleingekomen
zaken met u door te nemen.

Als eerstemoet ik echter berichten dal niet alleen de 'letterdief'
en zijn kornuiten bezig zijn geweest met hun snodepraktijken.
Er heeft ook een foto verwisselaar toegeslagen en wel in een
andere vaste rubriek, namelijk 'Uit de doos'. Deze boef is erin
geslaagd om een onjuiste afbeelding in die doos te smokkelen.

De getoonde afbeelding was namelijk 5x7 Gene Roddenberry Authemic TNG
Business(aid Relic (aid. en niet de genoemde Gene Raddenberry cut signalUre
autograph card (Iinllled edition af 30). Om nu voor eens en ollijd duidellik
te moken weIIc ondMchnlt bfl welke afbeelding \'On miJngeestelijk vader hoort,
volgen ze hier beide nogmaals.

Als tweede berichtje in deze editie mag ik u het verheugende
nieuwsmededelen,ol heeft u het mogelijk al gelezen in een voor
gaande nieuwsrubriek,dat Walter Koenig bij u allen bekendals
ensignPavelChekovuit de originele serieeindelijk een Sterop de
Hollywood Walk of Fameheeft weten te krijgen. Hij is hiermee
de 'hekkensluiter' van de hoofdrolspelersuit dezeserie.Nu is het
wachten op demijne, want diemag natuurlijk niet ontbreken...

Uiteraard vertel ik u dit niet voor niets, want een van uw meoete
zershad het geluk om bij debijbehorendeceremonieaanwezig te
kunnenzijn, enwasooknog zo vriendelijkom u te verzienvan een
verslagjehiervan.Dit wil ik natuurlijk met u delen,dusbij dezen:

los Angeles, 10 september 2012.

Soms is het wel handig als je voor je werk naar het buitenland
moet. Voor mij was het inderdaad ook zo'n buitenkans. Ik
was al een paar dagen in los Angeles toen ik via FBvernam
dat Walter Koenig eindelijk zijn ster zou krijgen ... Deze kans
kon ik dus niet laten ontglippen en ik ben naar Hollywood
gereden. Parkerenis niet alleen in Nederland een drama maar
ook in Hollywood. Nadat ik een plek had gevonden moest ik
dus naar de ceremonieplaats zien te komen. Gelukkig was dit
niet ver en gezien de mensenmassagemakkelijk te vinden.
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Eindelijk na jaren van lobbying, fundraising, etc. was het ein
delijk zo ver. Op 10 september 2012 kreeg het laatste lid van
de original cast Walter Koenig aka PavelChekov en Bestervan
Babylon 5 eindelijk zijn welverdiende starop de Hollywood Walk
of Fame, bij nr 6679 Hollywood Boulevard (ook al bestond Star
Trek46 jaar, er was dus nog een reden voor een feestje).

Er waren heel veel mensen, waaronder de nodige beroemd
heden, aanwezig: natuurlijk Walters tegenspelers,George Takei
(Sulu), Nichelle Nichols (Uhura) en leonard Nimoy (Spoek).
Nimoy preesWalters talent enzijn rol van Chekov en het plezier
zij hadden tijdens het maken van de film 'The Voyage Home'.
Hierin zegt Chekov de bekende woorden Nuclear Wessels.
Nadat de ster was onthuld, vroeg Walter om een moment
van stilte om te vermelden dat niet alleen de fans maar ook
Gene Roddenbery'szoon geld hadden bijeen gebracht om de
Ster te kopen (Wist je dat dit meer dan 30.000 $ kost???). Er
waren diverse toespraken. Helaas heb ik deze niet kunnen
opnemen ... maar het was een genot om te zien dat zo veel
mensen, producenten en acteurs aanwezig waren. Walter
Koenig heeft niet alleen zijn bijdrage aan Star Trek geleverd
maar heeft op eigen titel natuurlijk ook heel veel gedaan
(Alienation, etc).

Ik hoorde naderhand dat er de dag ervoor nog een grote con
ventie was geweest ter ere van Walter in de UniversalStudio's...
Daar had ik ook wel bij willen zijn. Ik kon helaas niet helemaal
tot het einde van de ceremonie blijven maar ik had wel de
kans om enige woorden met Walter te wisselen. Jaen hij kon
zich ons nog herinneren. Namens Walter Koenig moet ik alle
fans van de TFD bedanken die via handtekeningen, ludieke
acties en wat nog al meer, deze ster mede hebben mogelijk
gemaakt.



O<f
cards from the
final frontier
Door: Harm Koopman

Is het op dit moment The Next Generation wat de klok sloot, 2S
jaar is tenslotte niet niks, komt die 'uit de doos' schrijver weer met
een onvervalste TheOriginal Seriesset voor de dog. Oke, bijna want
deze set volt onder de classificatie Movies, moor don wel die met
The Original Series acteurs. 10, dot is nu eenmaal het gevolg van
werken of beter gezegd schrijven In chronologische volgorde.

Aan de andere kant zei mijn vader altijd 'te veel van het goede is
ook niet goed'. En hij had er nog een: 'overal waar 'te' voor staat is
doorgaans ook niet goed, behalve bij tevreden'.

~-rm:;rol\l'tll{7\1n01F1S1---:-:J 'Tuurlijk, in The Next Generation
zitten heel veel goede afleverin
gen, maar als er 1 tevreden is met
The Original Series en The Ori
glnal Cast Movie Sets dan is dat
jullie 'uit de doos' schrijver wel.
Bovendien is dit niet zomaar een
set, geloof het of niet, maar sinds
de start van mijn verzamelwoede

- pak hem beet 1988 - is er daadwer
kelijk weer eens iets geheel nieuws.
Of je dat als positief moet ervaren is
nog maar de vraag, maar dat lees je
verderop ...

Alleen hoe leg je nu eenvoudig uit aan
trouwe lezers van ons magazine en

daarmee hopelijk ook van 'uit de doos', die verder niet zo heel veel
raakvlak hebben met tradingcards, wat een set is die is uitgegeven
op basisvan het 'premium packs' principe?

Toch wil ik dat gaan proberen ...
wel is het zo dat het na de uitgifte
van Rittenhouse Archives 'Star
Trek - The Complete TNG (1987
- 1991) Serie 1 Trading Cards op
13 juli 2011' (alles daarover in
onze vorige nieuwsbrief) eerst
opvallend lang stil blijft. Ook
op hun website is in augustus,
september geen enkele Star
Trek aankondiging te vinden.
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Het is al bijna eind oktober 2011
opeens het volgende te lezen staat:

'Rittenhouse Archives is pleased
announce our Premium Pack edition
ClassicStarTrek Movies: Heroesand Villains
Trading Cards! In this Premium PackSeries,
there wil! be 2 autograph cards per packl'

Premium Packedition? ... daarover
zo meer, feit is dat het daarna best
snel gaat, want in relatief korte tijd
verschijnt op 16 november 2011
inderdaad Star Trek Classic Movies
Heroes & Villains Premium Pack
Series Trading Cards. Dat is inder
daad een mond vol, maar wat zijn
dan toch Premium Packs?

Natuurlijk ga ik eind oktober mijn
contacten raadplegen, want ook
voor mij is dit nieuw alhoewel ik er bij uit
gaven van Donruss, een andere trading
card uitgever al wel eens van heb gehoord.

Normaal start mijn zoektocht naar een
fraaie display box, deze rubriek heet niet
voor niets 'uit de doos', maar die blijkt er
niet te zijn. Huh? Nee, de Premium Pack
edition wordt uitgestuurd in een gewone
kartonnen verzenddoos zoals we die hier zelf ook kennen. Kost een
doos normaal tussen de 55 en 75 dollar, een beetje afhankelijk van
het aantal pakjes en het aantal kaarten in een pakje, deze kartonnen
verzenddoos moet 750 dollar gaan kosten .... Premium? daar wil ik
toch eerst het mijne van wetenl

Ja,dank je de koekoek, zo kan ik ook in ieder doos een William Shat
ner of Leonard Nimoy handtekening beloven, is mijn eerste typisch
Nederlandse reactie, toch?

De twijfel slaat toe en wordt na het vinden van details nog eens
versterkt. De kartonnen doos, blijkt slechts 15 pakjes te bevatten
met ieder 9 kaartjes. Wel wordt er bij iedere doos een zogenaamde
box topper beloofd. Feit blijft 750 dollar voor in totaal 136 kaart
jes is meer dan 5 dollar per kaartje ... En in ieder doos zit een Wil
liam Shatner of (en niet enI) leonard Nimoy. Oftewel voor de echte
supercompletist betekent dat al
twee dozen en een hoop geluk,
maar toch ook weer de nodige
dubbele kaarten waardoor de
prijs per kaartje al snel richting de
meer dan 10 cq. 11 dollar gaat.
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Waar ik normaal bijna nooit echt voor meer detail info ga, wil ik nu
toch wel effe weten hoe of wat? Dus maak met mijn handelaar in
de USAwat afwijkende afspraken, eerst maar eens zien of het echt
zo mooi is als wat er allemaal wordt beloofd. Moet toegeven dat
beloofde is niet mis...

-+ 20 handtekeningen (2 per premium pack).
-+ 54 heroes and villain kaarten, met splinternieuwe hi-res afbeel-

dingen en ieder individueel genummerd tot 550 (5 per pre
mium pack).

-+ 12 tribute kaarten, wederom ieder individueel genummerd tot
475 (1 per premium pack).

-+ 14 Star Trek die-cut gold plaques kaarten, ook hier individuele
nummering tot 425 (1 per premium pack).

-+ 2 bridge crew patch kaarten/box toppers, ook deze zijn indivi
dueel genummerd (maar dat zien we wel vaker) tot 250 (1 per
doos).

Maar 20 + 54 + 12 + 14+ 1 = 101 oftewel een doos bevat op zeker
al 35 dubbele kaarten en de ervaring leert dat dat er altijd meer zijn.
Bovendien zie ik mij mijn dubbele kaarten niet verkopen voor 5 of
meer dollar per stuk ...

Verder staat er dan ook nog eens doodleuk onder dat je er bij 4
dozen (normaal dus zo'n ongeveer 250 dollar, maar nu circa 3000
dollar) een autographcard van commander Uhura (NicheIIe Nichols)
bij krijgt. Misschien is krijgen niet helemaal het juiste woord ©

Ik weet het echt niet, twijfel, twijfel, twijfel want behalve het Shat
ner & Nimoy risico loop je dat ook op de beide bridge crew patch
kaarten (van commander Deckers uniform & lieutenants lIia's uni
form). Wat te doen? Ik neem aan dat iedereen inmiddels wel door
heeft wat premium pack edition inhoudt: een extreem dilemma
voor de completist!!!

In al die jaren dat ik verzamel, heb ik nog nooit een set overgesla
gen, wel heb ik per set heel verschillend ingekocht. Bij niet-TOS
waren dat meestal slechts enkele dozen, bij wel TOS heb ik zelfs
enkele keren een case (12 dozen) laten komen of ben ik gegaan
voor een archive doos (dat is een duurdere doos waar alle kaar
ten in 1x in zitten, ben je gelijk compleet, maar heb je veel minder

verzamelplezier). Een heel enkele keer heb ik (samen met of op ver
zoek van) andere handelaren zelfs een master set aangekocht, dat
is dan weer zeg maar een archive doos met daarbij de multi-case
incentives (zoals bijvoorbeeld de Uhura die bij Premium Pack aan
schaf van 4 dozen wordt gegeven).

Mijn uiteindelijke beslissing laat
zich raden, bij het zien van de
kaarten ging ik alsnog voor de
bijl... WOW in hoofdletters ...
ongetwijfeld de mooiste set ooitl
Dan maar een paar weken min
der op vakantie. En geloof
me, we hebben daar niet
eens woorden over gehad,
want Nies gaat voor mij op
vakantie zegt ze altijd ©©

Bovendien was het geluk aan
mijn zijde, de twee dozen die
ik afnam, hadden zowel de
William Shatner als de leonard Nimoy en ook nog eens Deckers en
llia's uniform, oftewel ik was echt in 1 klap compleet en hoefde niet
nog eens het internet op voor een extra aanschaf van pak hem beet
zo'n 300 tot 350 dollar per kaartje ...

Toch hoop ik dat het bij deze ene set zal blijven, daarmee blijft
hij uniek en heeft hij toch een zekere handels- dan wel verzamel
waarde, want ook voor jullie completist is het crisis maar komt er
ooit een moment dat hij in ieder geval zijn 'verzamelhanddoek' in
de ring zal werpen ...

Hopelijk duurt dat nog jaren en zijn diegenen die hun contributie
voor 2013 voldoen in ieder geval verzekerd om 'uit de doos' mee te
beleven! Geniet van de werkelijk schitterende afbeeldingen op deze
pagina's ... WOW in hoofdletters ... To boldly go where Rittenhouse
Archives have never gone before ...

Ik meld me in nummer 1 van 2013, met Serie 2 van Star Trek - The
Complete TNG (1991 - 1994), ook wel eens leuk om een afterparty
te houden als het 25 jarige jubileumjaar er al weer op zit. ..
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Door: Hendrik Jon Brakels--_....
Onderbovenstaande titelorganiseerdedeMelkweg Cinema(Amsterdam)
in september een retrospectief van films waar de Franse striptekenaar
Jean Giraudalias Moebius eengroot aandeel in gehad heeft als concept
artist in de pre-productie. Dit naar aanleiding van het overlijden
van Gitoud op 73-jarige leeftijd op 10 maart 2012. Giraud was een
grootmeester en vernieuwer op het gebied van striptekenen. illustraties
en concept art, het laatste met name voor SF-films. Hij heeft een zeer
diversoeuvre achtergelaten en was een groot voorbeeld voorgeneraties
striptekenaars na hem. Glraud is tweevoudig geridderd: In 1985 tot
'Chevalier' in de categorie Kunsten en Literatuur, en in 2011 ontving
hij de versierselen behorende bij de Nationale Orde van Verdiensten
voor zijn bijdrage aan de Franse cultuur. AI met al een goede reden
om in de TFD-nieuwsbriefaandacht te besteden aan Giraud/Moeblus
en dan met name zijn aandeel in diverse SF-films.

Jean Henry Gaston Giroud, 8 mei 7938 - 70 maart 2072.

Hoe het allemaal begon
Giraudwerd geboren op 8 mei 1938 in Nogent-sur-Marne, een plaatsje
iets ten oosten van Parijs,en na de scheiding van zijn ouders woonde
hij vanaf zijn derde jaar bij zijn grootouders in de buurgemeente
Fontenay-sur-Bois.AI op zeer jonge leeftijd ontwikkelde hij zijn teken
talent. Eind jaren 50 leverde hij al strips aan jeugdbladen. Op 16-jarige
leeftijd bezocht hij de kunstacademie en studeerde er toegepaste
kunsten, maar dat hield hij na twee jaar voor gezien.

Hij leerde er onder andere Jean-ClaudeMézières kennen, waarmee hij
altijd een goed band zou houden. Mézières kennen we in Nederland
vooral als tekenaarvan de SF-stripserieover tijd-ruimte-agent Ravian.

Daar zijn moeder in Mexico een nieuwe liefde had leren kennen,
ging de jonge Giraud er in 1955 in de zomervakantie naar toe. Het
liep uit op een verblijf van 9 maanden. Het landschap aldaar, met
name de woestijn, en het in contact komen met geestverruimende
middelen - tijdens een tweede verblijf van een jaar (1965) in Mexico
en het zuiden van de USA- hebben een grote invloed gehad op zijn
veelzijdige oeuvre aan strips, illustratiewerk en dergelijke.

Na de eerste reis volgde de dienstplicht, waarin hij als tekenaar kon
werken voor het legerkrantje Cinq sur cinq, zonder deel te hoeven
nemen aan militaire oefeningen en alles wat bij dienstplicht hoorde
in die tijd. Na de diensttijd kwam hij in 1960 bij Jijé (pseudoniem
voor de Belgische striptekenaar [oseph Gillain) in de leer.
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Hij werkte een jaar lang mee aan de western
strip van Jijé: ferry Spring, en legde daarmee de
basis voor zijn latere eigen succesvolle western
strip. In 1963 ontmoette hij stripscenarist Jean
Michel Charlier, en samen begonnen ze aan de
western stripreeks die tot op de dag van vandaag
(door andere scenaristen en tekenaars) nog steeds
voortgezet wordt: Blueberry.

Een andere weg
Na een aantal jaren voelde Giraud meer en meer dat Blueberryhem
wel erg in een keurslijf dwong. Hij wilde meer experimenteren met
het tekenwerk en zijn rijke fantasie de vrije loop laten. In december
1974 richtte hij daarom met schrijvers/tekenaars [ean-Pierre Dionnet
en Philippe Druillet, samen met zakenman Bemard Farkas,de uitgeverij
'Les Humanoïdes Associés' op, en brachten vanaf 1975 het tijdschrift
Métal Hurlant uit. Een blad waarin de experimenten meer vrijheid
kregen. Met Girauds tekstloze stripverhaal Arzach, het surrealistische
De Omweg en later met Majoor Fataalwerden alle in die tijd geldende
regelsvoor strips overboord gezet. Verhalenmet bijzondere kadrering,
balloons die niet binnen de plaatjes bleven, tekstloze strips, met de
huidige diversiteit aan stripvormen en -technieken is het nu moeilijk
voor te stellen, maar Giraud zorgde met zijn kompanen in Métal Hurlant
toen voor een revolutie in de stripwereld. Door Métal Hurlant gingen
veel meer mensen zich ook realiseren dat strips niet alleen maar
voor kinderen bedoeld waren. Het blad heeft ook even bestaan in
een Nederlandse versie (Zwaar MetaaOen was de inspiratiebron voor
de Amerikaanse versie HeavyMetal.

Naar de film
De lijst van films waar Giraud/Moebius aan meegewerkt heeft
beslaat ongeveer 20 stuks. Die bijdrage varieerde van soms alleen
maar het affiche ontwerp tot intensieve visualisatie van de film in
pre-productie. Het is ondoenlijk om al die films te gaan bespreken,
maar een paar bijzondere projecten wil ik hier graag noemen.
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Het revolutionaire stripwerk van Giraud - dat hij in Métal Hurlant
publiceerde onder het pseudoniem Moebius - trok de aandacht van
filmmaker Alejandro jodorowsky (meestal jodo genoemd). Deze
was in 1975 bezig om een verfilming op poten te zetten van ûune,
de SF-boekenreeksvan Frank Herbert. jodo trok Moebius aan om als
concept artist het storyboard te tekenen (Moebius tekende daarvoor
uiteindelijk zo'n 3000 tekeningen!). Samen met Dan O'Bannon -
die voor het verzorgen van de special effects was aangetrokken -
ontwierp Moebius landschappen en nieuwe personages. Het was
een groot opgezet project. De muziek zou verzorgd gaan worden
door Pink Floyd en er zouden rollen zijn voor David Caradine, Orson
Welles, Gloria Swanson en zelfs Salvador Dali. Ook illustratoren Chris
Fossen H.R.Giger waren bij het project betrokken. Fransefinanciering
voor het project was er voldoende, maar ook de distributie van de
film was van groot belang. Om de film rendabel te maken zou hij
in minimaal 1000 bioscopen moeten gaan draaien. jodo reisde met
Giraud naar de USAom ook daar de filmwereld voor zijn project te
winnen. En dat kregen ze dus niet voor elkaar, huiverig als de Ame
rikanen toen waren (en soms nog steeds zijn) voor Europese films.
Het project werd na twee jaar intensieve pre-productie afgeblazen.
'Dune werd later alsnog verfilmd (David Lynch, 1984) - een totaal
andere productie - en zeer matig ontvangen door het publiek.'

Moebius ontwerp
voor Duke Leto
Arrreides, de vader
van
Paul 'Muad'Dib'
Artreides.

Wordt vervolgd
De creatievegeesten die aan dit project gewerkt hadden waren teleur
gesteld tot zwaar aangeslagen (Dan O'Bannon werd zelfs enige tijd
opgenomen in een psychiatrischeinrichting), maar van het een kwam
het ander. O'Bannon had tijdens het Dune-project een tijd in Parijs
gewoond. Doordat er voor hem nog weinig te doen was, schreef hij
er het script voor Alien. Tevensschreef hij op verzoek van Giraud een
detectiveverhaal dat in de toekomst speelde. Het werd door Moebius
uitgewerkt tot het stripverhaal The Long Tomorrow, gepubliceerd in
Métal Hurlant in 1976. In dit verhaal gebruikte Moebius voor het
eerst het concept van de verticale stad. Enorm hoge gebouwencom
plexen, verhaal gebruikte Moebius voor het eerst het concept van de
verticale stad. Enorm hoge gebouwencomplexen, zwevende auto's
en andere voertuigen, verschillende niveaus waar geleefd wordt
door verschillende klassenmensen. De rijken op de hogere niveau's,
de sappelaars letterlijk laag bij de grond. Hierbij werd Moebius onge
twijfeld geïnspireerd door Fritz Langs Metropolis (1927).
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Cover illustratie van The Long Tamorraw.

Het verhaal en vooral de vormgeving zou later een grote inspiratie
bron zijn voor Ridley Scotts film BladeRunner.Scott verfilmde echter
eerst in 1979 het Alien-script van Dan O'Bannon, en betrok daarbij als
concept artists o.a. Moebius (mede aangedragen door O'Bannon),
H.RGiger en Chris Foss.Moebius ontwierp met name de ruimtepakken
voor de crew van de Nostromo, waarbij hij zich op verzoek van Ridley
Scott liet inspireren door ouderwetse duikerspakken.

Eenecho van
Blueberry bij dit
ruimtepakontwerp
voor Alien, zie
deCalt op de
rechterheupl

Na Alienvolgden voor Moebius concept art opdrachten voor onder
andere Tron (1982, kostuum- en setdesign), Master.sof the Univer.se
(1987, personages en voertuigen), Wil/ow (1988, decors en perso
nages), TheAbyss (1989, onderwaterwezens) en SpoceJam (1996,
voorstudies).

Incal
Giraud bleef met jodorowsky een goede band houden, wat leidde
tot een ander hoogtepunt in Moebius' stripwerk: de lncal serie. Een
reeks van 6 boeken (vanaf 1981) over de belevenissen van de wat
sullige detective john Difool in een bizarre SF-wereld, op het scenario
van jodorowsky.
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De Incal is een bonte mix van space-opera, metafysica en satire dat
overduidelijk met veel plezier is getekend. Waar dit verhaal over
gaat is uitgebreid te ontdekken op het internet, of uiteraard door
de boeken te lezen (de meest recente integrale uitgave verscheen
in 2010, Oog & Blik/De Bezige Bij).

Ook hier begint het verhaal overigens weer in een verticale stad, à
la The Long Tomorrow. En een aardig detail voor Trekkies: hoewel
Moebius nooit iets met Star Trek te maken had, heeft hij de films
ongetwijfeld wel gezien. Er is in het vierde boek (De Bovenwereld)
een ruimtestation getekend dat wel erg veel overeenkomst vertoont
met het Spacedock uit Star Trek 1//: The Search for Spock.

Spacedock ST3 - Incal

The Fifth Element:
de perfecte samensmelting
Van alle films waar Giraud/Moebius bij betrokken was kan je The
Fifth Element zien als een film waarin strips en film samengaan tot
een goed geheel. Het is een FranseSF-film uit 1997 onder regie van
Luc Besson,met in de hoofdrollen BruceWillis, Milia [ovovich, Gary
Oldman, Chris Tucker en lan Holm.

De hand van Moebius en van diens eerder genoemde jeugdvriend
lean-Claude Mézières, is nadrukkelijk aanwezig. Opnieuw vormt
een verticale stad met zwevende auto's het decor in het begin van
de film. Moebius ontwierp onder andere ruimteschepen en de
outfit van de operazangeres Plavalaguna. De overige kostumering
kwam voor rekening van niemand minder dan [ean-Paul Gaultier.

.Oe diva zoals geschetst door Moebius en haar verschijning in de film.

Naast de fraaie kleurrijke vormgeving is de film een goede mix van
humor en actie. De film deed het dan ook goed in de bioscopen. De
film kostte ongeveer 90 miljoen dollar, waarvan 80 miljoen voor de
speciale effecten (I). Het was destijds de duurste niet-Hollywoodfilm
en leverde uiteindelijk aan de kassa'smeer dan 260 miljoen op.

Giraud was voor deze animatiefilm niet ingegaan op het verzoek
van Ridley Scott om aan Blode Runner mee te werken. Een beslissing
waarvan hij later toegaf veel spijt te hebben. Reden: hij had voor de
tekenfilm intensief aan het storyboard gewerkt en veel voorbereidend
tekenwerk gedaan voor de karakters en decors. Het animatiewerk
werd uit kostenoverwegingen uitbesteed aan een studio in Hongarije.
Endat viel dus tegen. Deonderlinge communicatie tussende tientallen
tekenaars was niet goed, waardoor soms de achtergronden goed
waren, maar de figuren niet, of andersom. AI met al gaf het visueel
een onevenwichtig resultaat.

Een beter gelukte (computer)animatiefilm is Thru the Moebius Strip
(2005). Eenvermakelijkemix van SFen Fantasy,een futuristischevariant
op het sprookje van [apie en de Bonenstaak.Bij de stemacteurs komen
we onder andere Mark Hamill en Michael Dom tegen. Bekendenamen
voor Star Wars en Star Trek fans. Het originele verhaal is van Giraud,
evenals het eerstescript en de voorbereidende tekeningen.

Meer weten?

Eris een goede documentaire gemaakt over Moebius: Moebius Redux.
Tekoop op DVD, een Duitse productie met de keuzemogelijkheid voor
een Engelse versie (iedereen die in de documentaire aan het woord
komt en geen Engelsspreekt wordt Engelsondertiteld). Behalve dat
Moebius zelf aan het woord komt en aan het werk te zien is, komen
veel van de eerder in dit artikel genoemde tijdgenoten, collega's
en hedendaagse bewonderaars aan het woord: Jodorowsky, Giger,
O'Bannon, Druillet, Stan Lee (met wie Moebius samen een super
helden stripverhaal maakte over de Silver Surfer), Mike Mignola (Heil
Boy) en Enki Bilal.

Animatie
Striptekenen en animatie liggen dicht bij elkaar en het is dan ook
niet verwonderlijk dat Giraud/Moebius zich ook op dit vlak begeven
heeft. Een misser op dat gebied was Les Maîtres du Temps van René Bronnen: eigen GiroudlMoebius collectie boeken en films, oocu.Moebius Redux (OVO),
Laloux in 1982. Wikipedia .
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Bijde research voor het artikel overJean Giraud/Moebius
ontdekte ik dat precies een week voor het overlijden van
Giraud nog een bekend concept artist was overleden:
Ralph McQuarrie.
Hij is het bekendst geworden om zijn concept art voor de eerste drie
Star Wars films (Episode IV-VI). Hij is echter ook bij Star Trek betrok
ken geweest. In 1977, direct na het succes van de eerste Star Wars
film, deed hij ontwerpwerk voor een StarTrek film die uiteindelijk niet
gemaakt is: Star Trek: Planet of the Titans. Het was de eerste poging
van Paramount om Star Trek naar het grote doek te brengen.

En voor Star Trek111,The VoyageHome, een van de meest geliefde ST
films aller tijden, maakte hij in 1985 alsconcept artist ontwerpen voor

het 23e-eeuwse San Francisco, Starfleet Headquar
ters, shuttlecrafts, de walvistanks en storyboard con
cepten voor de surrealistische tijdreis sequence.

Verder werkte hij aan vele andere bekende films,
waaronder de Spielberg successenCloseEncountersof
the Third Kind, Raiders of the Lost Ark, E.T. the Ixira
Terrestrialen iiuassic Park.Hij ontving een Oscar voor
zijn werk aan Ron Howards Cocoon, en die Oscar
kreeg hij uitgereikt door niemand minder dan Robert
Wise, regisseurvan Star Trek:TheMotion Picture.Een
passend eerbetoon.

McQuarries Enterprise·ontwerp voor Star Trek: Planet of Titans.

Natuurlijk wilden we het jaar niet eindigen zonder aandacht te schenken aan de wedstrijd, ook omdat de 2012 editie
inmiddels van start gegaan is:alsje snel bent: tot 37 december kun je nog een inzending insturen!Leeshiermeer over
op onze website www.tfd.nl Maar dat terzijde.
Hierkunnen jullie het verhaal lezen waarover de juryleden het volgende te zeggen hadden: 'Het verhaal is eenvoudig
en hoog-dramatisch.' en 'Briljant geschreven verhaal. Stijl is ingetogen en efficiënt, zonder overbodige woorden.
Niettemin slaagt de auteur erin een krachtige sfeer op te roepen, die het midden houdt tussen Once upon a time in
America en Star Trek.I
Het verhaal heeft dan ook dik verdiend de derde prijs gewonnen. Gefeliciteerd, Anaïd!

Verlins vloek Door: Anoïd Hoen

Onder aan de massiefhouten voet van de Naald van Koo hield Verlin
halt. De ondergaande zon boorde heet in zijn rug en veroorzaakte
langgerekte schaduwen op het zand. De wind was klef en de don
kerewolken aan de horizon beloofden een stevige onweersbui en mis
schien wel regen.

Haar kromme gestalte stak felrood af tegen de donkere wolken en
de metalen Naald, die duizend meter hoog schitterde in de zon.
Bij het tafeltje gekomen dat naast de huifkar stond, stopte ze met
vegen.

Naast de Naald stond een huifkar. Een berg opgewaaid zand leunde
tegen de achterkant van de kar en kwam al naar de zijkant gekropen.
Op de bak van de huifkar was nog net 'KANTOO' te lezen.
Een klein vrouwtje, ze kwam hooguit tot Verlins heup, veegde met
een afgesleten heksenbezem het pad naar de voet van de Naald
vrij.

Ze zette de bezem tegen de kar,ging op de stoel achter de tafel zitten
en trok wat papieren onder een steen vandaan.

Met de papieren in haar hand tuurde ze over haar bril naar Verlin.
'Nummer dertig,' kraakte haar stem door de woestijn.

.25
TFD magazine



Verlin keek om. Erwas niemand. Hij zag ook nergens een apparaat
waar hij een nummertje uit kon trekken.
Het vrouwtje wenkte hem. 'Kom maar naar voren, gelukszoeker.'
'Ik heb geen nummertje.'
'Dan ben je de dertigste.'
Verlin trok zijn tasvan zijn schouder, pakte zijn visaen inschrijfbewijzen,
die van Koo bovenop, en liep naar het tafeltje. Zijn schaduw raakte de
tafel, flapte zich over de rand en bedekte het vrouwtje.
Ze pakte zijn paperassen aan en vergeleek zijn inschrijfbewijs met
haar lijst. Met samengeknepen ogen keek ze op. 'Ben je alleen?' Ze
hield haar hoofd een beetje schuin zodat ze geen last had van de
zon.
Verlin knikte.
'Maar de oorspronkelijke groep bestond uit zes personen?'
'Ja.'

Ze bekeek de inschrijfbewijzen en de stempels die erop stonden nog
eens goed. 'En dit is je laatste klim?'
'Inderdaad.' Hij keek omhoog, langs de Naald. Op de houten voet
stond duizend meter glimmend staal, naar boven toe steeds scherper
en dunner. Verlins handen jeukten. Met moeite wist hij het krabben
te bedwingen, hij had zijn vel straks hard nodig.
'En de anderen?'
'Dood.'
Ze staarde nu naar zijn visum. 'Ben jij Verlin Onderlaatst?'
'Dat heeft u goed gelezen.'
'Van de Klimop groep?
Verlin lachte schamper. 'Eerder van de Valtaf groep.'
Ze deinsde een stukje achteruit. 'Naar beneden gevallen? Allemaal?
Dan heb jij geluk gehad, zeker?'
Verlin haalde zijn schouders op. 'Geluk bestaat niet,' zei hij.
'Het is nu te laat om nog omhoog te gaan. Morgenochtend mag je.'
Ze stopte alle papieren onder de steen en keek hem glimlachend
aan. 'Iets eten?'
Het kampvuur knetterde. Het vrouwtje peuterde houtspanen van
de voet van de Naald. 'Toch genoeg,' zei ze. 'En het brandt als een
lier. Door de pek.' Ze wierp de spanen in het vuur, ging zitten en
draaide de honingkoek om die op een platte steen lekker lag te bakken.
De geur deed Verlin watertanden.
'Hij staat er al zevenhonderd jaar, wist je dat?'
'Nee.' Verlin wist het wel, maar liet haar gebabbel over het ontstaan
van de Naalden over zich heenkomen.
Niemand wist er het fijne van, maar zij had, net als alle andere
beheerders die hij de afgelopen jaren had gesproken, een eigen
theorie erover bedacht.
De Naalden waren het werk van Aardlingen, zo wist zij stellig. 'Het
waren antennes, vroeger. Om contact te kunnen houden met de
Oude Aarde.' De koek ging weer om. 'Vertel eens.' Ze boog zich
vertrouwelijk naar Verlin toe en gaf hem een hoenderpootje van het
spit. 'Waarom klim je?'
Verlin keek haar aan. In het licht van het vuur waren haar rimpels
bijna niet te zien. Haar ogen glommen belangstellend. Hij zuchtte,
nam een hap van de poot en zei: 'Omdat ik rijk en beroemd wil
worden, waarom anders?'
Ze lachte. 'Die heb ik meer gehoord. Maar de meeste mensen houden
het dan bij één Naald. Jijgaat morgen je zesde beklimmen. Dan ben
je de enige die dat ooit is gelukt. Bij de vijfde, de vierde, wat zeg
ik; de derde was je al beroemder dan menig beklimmer ooit zal zijn.
Dus wat drijft je voort?'
'Mijn kameraden, denk ik.' Verlin staarde in het vuur. 'Ik ben het aan
hen verplicht om af te maken wat we zijn begonnen.' Een rilling
trok over zijn rug.
'Koud?'
'Ook.'
'Het is de woestijn. Overdag smoor je en 's nachts vernikkel je.' Ze
gooide haar afgekloven hoenderbot in het vuur en wreef met haar
hand haar lippen af. 'Wat is er met je klimmaten gebeurd?'
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Verlin gooide zijn bot bovenop het hare, trok een thermovlies uit
zijn tas en vouwde het tot een halfrond tentje dat hij om zijn rug
zette. 'Wilt u erbij?'
'Nee, dank je. Ik ben het gewend.' Ze gaf hem een kroes water en
de helft van de koek.
'Het was niet mijn idee, moet u weten. Om alle Naalden te beklimmen.
Het was Iijor die ons met zijn dronken kop allemaal meesleepte in
zijn plan.' Verlin friemelde zich verder in het vlies. 'Alle zes de NaaI
den binnen drie jaar. Inclusief de reistijd.'
'Zo!' Klonk het bewonderend.
'Ik ga het halen. Morgen is het de laatste dag van het derde jaar.' Hij
klappertandde. Wat werd het koud! 'lijor, Marl, Ker, Rosi en Dwo.
En ik dan.' De koek lag lekker warm in zijn handen, zonde om er
een hapje van te nemen.
'Rosi? Eenmeisje?'
'Twee meisjes, Dwo ook.'
'Och arme!' Het vrouwtje schudde haar hoofd. 'Ik begrijp er al niets
van dat jongens zo'n risico nemen, maar meisjes?'
'Dwo was een geweldige klimster.'
'Dat zal best. Maar ze had toch de pech eraf te vallen.'
Verlin beet van de koek. 'Dat was geen pech. Pech bestaat niet.'
'Wat was het dan?'
'Ze viel gewoon van de Naald van Ar. We waren nog niet eens op
een kwart van de hoogte, de Naald was daar nog niet scherp en
nog niet echt stijl. Ik klom vlak onder haar, hoorde haar iets zeggen
en toen gillen. Ik probeerde haar enkel nog te pakken, maar was te
laat. Ze donderde zo langs mij en de rest van de groep en sloeg te
pletter.' Verlin sloot zijn ogen en zag Dwo weer vallen. 'Haar blauwe
hanenkam was nog intact toen we haar later vonden. "Superqel,"
zei Rosi.'
'Wat een vreselijk ongeluk!'
'Ongeluk? Nee. Ongeluk bestaat niet. Ze vergat zich gewoon vast
te houden.'
Ze was stil en vroeg toen: 'Klommen jullie door?'

Verlin schokschouderde. 'Wij klommen door. Wat moesten we anders?
Ze viel meer dan tweehonderd meter. "Die is dood," riep Marl. En
IIjor huilde. Maar ook hij wilde doorklimmen.'
'Hadden ze wat?'
Verlin klemde zijn kaken op elkaar. En of Iijor en Dwo iets samen
hadden. Ze hingen de hele dag om elkaars nek en lebberden elkaar
steeds af.
'Was jij niet verdrietig?'
Verlin keek op. Natuurlijk was hij verdrietig. 'Dwo was het leukste
meisje op Grond. Met haar stierf de zon in mij.'
'Ach, jongen!'
'Ik bereikte de top als eerste, waar zij dat had moeten doen.'
Evenwas de vrouw stil. Ze knabbelde aan haar koek. 'Ar is makkelijk
klimmen, zeggen ze.'
'Dat klopt. De Naald van Ar heeft stekels. Vlijmscherp, maar als je
voorzichtig genoeg bent, kun je ze als de sporten van een ladder
gebruiken en kom je onbeschadigd aan de punt.' Verlin nam een
slokje water. 'Naar beneden gaat altijd sneller dan naar boven. Ik
zette mij af, klapte het valvliesuit en maakte zo plaats voor de anderen.
We hadden hem bedwongen.'
'En Dwo?'
'Ter plekke begraven. Ze zou het zelf zo hebben gewild, dachten wij.
Erna gingen we naar De Naald van Bilk.'
'Bij Bilk klommen lijor, Marl en Rosivoor mij uit. Ker was de hekken
sluiter.' Verlin bibberde. Hij trok zichzelf met tentvlies en al dichter
naar het vuur.
'Opeens voelde ik dat hij mijn enkel vastpakte. "Verlin! Kijk!" Hij liet
me los en wees naar boven. "We zijn er bijna." En inderdaad; we
waren bijna aan de punt. Iijor moest nog maar honderd meter en
hij klom als een aap. De naald van Bilk is zo verweerd door de zee
wind, het was een koud kunstje om boven te komen.'
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Het vrouwtje legde nog wat hout op het vuur. De vlammen likten
aan de pek. 'En toen?'
'Ik keek naar beneden. Om Ker te zeggen dat hij gelijk had; we
waren er bijna. Maar hij hing stil.' Verlin staarde in de vlammen
en zag zijn vriend weer hangen. Zijn armen om de roestige Naald
geslagen, zijn baard en haren wapperend in de wind.
'Was hij bang?'
'Ik denk het. Ik weet het niet. De anderen klommen door, die had
den niets in de gaten. Ik daalde een stukje af en riep hem. Ik zei hem
door te gaan. Hij mocht mijn enkel wel even vasthouden als dat zou
helpen. En toen ik bijna bij hem was, liet hij los.'
'Hij pleegde zelfmoord?'
'Nou, nee. Hij keek omhoog, naar mij en strekte zijn hand uit om
mijn enkel te kunnen pakken, maar ik was nog net te ver weg. Dus
hij probeerde het met zijn andere hand, verloor zijn evenwicht en
viel. Ik riep nog: "Ker!" Maar dat hielp niets.'
'Een vloek,' zei het vrouwtje. 'Er rustte een vloek op jullie.'
'Wat een nonsens! Stom bijgeloof. Ker had zich gewoon moeten
vasthouden of eraan moeten denken zijn valvlies te openen. Hij was
al ver genoeg van de grond om dat te doen. Hij stierf omdat hij het
in zijn broek deed van angst.'

In de verte weerlichtte het. Verlin zag de schichten achter de Naald
schieten.

'Het blijft op afstand,' zei de vrouw.
'Marls valvlies opende niet. We waren bij de punt van de Naald van
Grok gekomen en Rosiwas al gesprongen. Ik was de laatste, achter
lijor. Marl gaf een kus op de punt, zette zich af, spreidde zijn armen
en er gebeurde niets. Ik zag het hem tijdens zijn val naar beneden
steedsweer herhalen, alsof hij probeerde te vliegen.

IIjor werd gek. Hij hing aan de punt van de Naald en wilde zich niet
verroeren. Ik dwong hem te springen door tegen hem te zeggen
dat ik hem eraf zou duwen als hij niet zou gaan. Dat hielp. Toen hij
sprong, zag ik de wond onder zijn arm.

Beneden begroeven we Marl en inspecteerde ik IIjors oksel. Hij had
een flinke snee, grof gekarteld.
"Hoe kom je daaraan?" vroeg Rosi.
"Aan Bilk overgehouden. Toen Ker viel, was ik zo bang. Ik klemde me
vast aan de punt voor ik sprong en haalde mij open."

De wond was geïnfecteerd. We behandelden hem zo goed als we
konden en wilden naar een hospitum, maar Iijor moest daar niets
van weten. Hij wilde door. "We hebben er nu drie gedaan, nog drie
en we zijn klaar," zei hij. "Voor Dwo."

"Voor Dwo," zei ik.
"En voor Marl en Ker," zei Rosi.'

Het vrouwtje stond op. Ze schudde haar hoofd. 'Ik heb veel over
ongelukken bij klimgroepen gehoord, maar die van jullie zijn bizar.
Hoe kan het dat het valvlies niet opende?'

Verlin duwde zijn vingertoppen tegen zijn slapen. 'Volgens de
beheerder van Grok had Marl een gebruikt vlies aangebonden.'
Ze siste tussen haar tanden. 'De stommerd!' Ze zuchtte en tuurde
naar de lucht. 'Hoor je het onweer?'
'Ja.'
'Het is morgen misschien te gevaarlijk om te klimmen.'
'Ik klim morgen.'
'Zoals je wilt. Wat gebeurde er met de andere twee?'
'lljor beklom met hoge koorts de Naald van Hus. Rosi ging voorop,
ik in het midden. Het leek ons alle drie beter als Iijor achteraan zou
gaan. Dan kon hij ons niet meeslepen als hij het niet zou redden.
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We sneden ons aan de vlijmscherpe vlakken van die Naald.' Verlins
tanden klapperden nu zo hard dat hij nauwelijks nog te verstaan
was.
'Het is een vreselijk ding, ja,' mompelde de vrouw. Ze sloeg haar
eigen thermovlies uit en drapeerde het om die van Verlin heen.
Toen kwam ze lekker warm naast hem zitten.

'Het werd glibberig. Niet alleen van ons eigen bloed, maar ook
doordat het een beetje ging regenen.

Rosi klom heel bedachtzaam verder. Ze veegde haar handen steeds
aan haar kont af, zodat ik tegen steeds rodere billen aankeek bij het
klimmen.

Achter mij hoorde ik Iijor zeggen: "Je gaat niet glijden, je gaat niet
glijden, je gaat niet glijden."

Het ging best goed, ook al deden mijn handen en voeten vreselijk
pijn. Vooral tussen mijn tenen. Die bloedden inmiddels ook flink. Ik
klemde me steeds aan de snijvlakken van de Naald vast en volgde
Rosi, ervoor zorgend dat ik schone stukken Naald vastpakte.
Opeens hoorde ik: "Je gaat niet glijijijijijijijijijij ... " Ik keek om en zag
IIjor de Naald afroetsjen.'

'Hij gleed eraf?' De afschuw droop van haar stem.

'Het bloed spoot alle kanten op. Hij klemde zich vast aan de snijvlak
ken, maar verloor een vinger en een teen en hij ... ' Verlin snakte naar
adem.
'En nóg zeg jij dat er geen sprake was van een vloek?'
'Ja!Dat zeg ik zeker. Erwas geen vloek, er IS geen vloek. Ons klimteam
was niet vervloekt. We maakten fouten, dat is alles. Die bijgelovige
nonsens maakte me kwaad. Rosikwam er ook al mee.'
'Oh ja? Wanneer dan?'

'Toen we bij de Naald van Ouq aankwamen. Ze durfde niet naar
boven. Ze wauwelde maar dat we vervloekt waren.'
'Dat is toch volkomen te begrijpen? Bij de vier Naalden ervoor verloren
jullie vier maten.'
'Juist! Maten, vrienden, kameraden. En juist daaróm moesten Rosi
en ik verder. Voor hen. Voor de anderen. Ik praatte op haar in en
overtuigde haar.'
'Dus ze ging?'
'Ja.'
'En ze viel?'
Verlin staarde de vrouw aan. 'Nee. Ze dook.'
'Pardon?'

'De Naald van Ouq staat in een met water volgelopen krater. Rosi
stond boven op de punt en zei: "Ik kan heel goed duiken." En dat
deed ze. Ze brak haar nek toen ze het water raakte.'

Een poosje staarden ze zwijgend in het vuur.
'En dus kan ik jou niet tegenhouden?'
'Nee. Dat kunt u niet. Ik klim morgen.'
'Het wordt slecht weer. Als jullie toch vervloekt zijn, dan ... '

Zijn blik legde haar het zwijgen op.

De zon kwam onzichtbaar achter het dikke wolkendek op. Meteen
werd het warmer.

Verlin nam nog een laatste slok water, gaf zijn spullen aan het
vrouwtje en liep naar de Naald.

'Ik regel de pers,' hoorde hij achter zich.
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Voor het eerst beklom Verlin een Naald alleen. En toch waren ze bij
hem. Bij iedere meter dacht hij aan ze.

Op ongeveer een kwart van de klim voelde hij hoe zijn hand zich om
de enkel van Dwo sloot.

'Verlin? Wat doe je?'

'Wil je vannacht bij mij slapen?'

Ze keek naar beneden en glimlachte. 'Nee. Dat weet je toch? Ik
slaap met lIjor.'

Eén ruk. Eénharde, harde ruk. Want als hij haar niet kon krijgen, dan
niemand.

Ze gilde toen ze viel.

Verlin klom verder. Het werd drukkend heet.

'Ik heb gezien dat jij Dwo van de Naald van Ar werkte. Jij rotzak!' Kers
hand greep zijn enkel. 'Nu ga jij beleven wat zij heeft meegemaakU'

Verlin trapte. Hij trapte voor zijn leven. Hij trapte Ker heel hard in
zijn bebaarde gezicht. Hij trapte hem bewusteloos.

De anderen klommen door, ze hadden niets in de gaten.

'Ker!' gilde Verlin.

Ker dwarrelde als een lappendeken naar beneden.

Eenbliksemschicht kliefde door de lucht, gevolgd door knetterende
donder. Het was inderdaad dichtbij. Stug klom Verlin door. 'Roem
dwing je af,' zei hij tegen zichzelf met opeengeklemde kaken. 'Als
je deze Naald haalt, heb je iets gedaan wat nog niemand ooit heeft
gepresteerd.'

Marls valvlies was zo vervangen door zijn eigen gebruikte. Voor de
zekerheid kerfde Verlin er gaatjes in.

lijor gleed niet alleen uit over bloed en regenwater. Verlin had in zijn
linker broekspijp een slangetje gestopt waaruit zeep lekte. Onder
hem was de Naald van Hus spiegelglad.

Hij was bijna boven.

Rosi hield halt, vlak voor de punt. Ze sloeg haar armen en benen
om de Naald van Ouq en vroeg Verlin om een zoen. 'Ik vind het fijn
dat je me gezegd hebt naar boven te gaan. Jehebt gelijk. We doen
dit voor onze vrienden.'

Tot dan was hij van plan haar te laten leven. Rosiwas een lieve meid.
Roem en rijkdom met haar delen, leek hem zo erg niet. Maar de
gelegenheid deed zich voor. En alleen beroemd en rijk zijn, leek
opeens beter.

Verlin klauterde langs haar benen omhoog, pakte haar hoofd, kuste
haar en brak haar nek.

Het ging snel, Rosi leed niet. Dat verdiende ze ook niet, ze was een
lief ding.

Boven op de punt van de Naald van Koo stond Verlin op één been.
De eerste mens die alle zes de Naalden van Grond had beklommen
en de punt had gehaald. Hij lachte tegen de donder. Hij strekte zijn
armen naar de bliksem.

Diep, heel diep onder zich zag hij stofwolken. De perswagens. Ze
kwamen hem binnenhalen en huldigen.

De bliksem knetterde.

'Ik dacht: die wordt getroffen,' zei het vrouwtje. Ze hijgde van het
rennen naar zijn landingspiek.

'Welnee,' zei Verlin. Hij klopte zich af.

'Vanwege de vloek, begrijp je?'

Verlin schudde zijn hoofd. 'Er is geen vloek. Het is allemaal bijgelo
vige onzin!'
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Open dag ESA ESTEC Door:

Ronaid Gordijn

De afgelopen jaren ben ik een aantal keren bij de Space Expo te Noordwijk geweest. Maar nog nooit bij
Estee,het technologieeentrum van de Europeseruimtevaartorganisatie ESA.Toen er werd aangekondigd
dat op 7oktober een open dag werd georganiseerd, was dat de mogelijkheid om hier een kijkje te nemen.
Wat deze dag zo bijzonder maakte, is dat het European Space Research and Technology Centrum voor
het eerst sinds 79 jaar zijn deuren opende voor het publiek, de laatste keer dat dit gebeurde was in 7993.

Samen met Harm, Pim en Maarten had ik mij vooraf ingeschreven.
Net als wat later bleek 7000 andere geïnteresseerden. Op zondag
7 oktober ben ik samen met mijn zoontje Luuk vroeg opgestaan
om vervolgens in Pernis en Delft hierboven genoemde heren op te
halen. Onderweg naar Noordwijk kwamen we er al snel achter dat
de routebeschrijving te wensen overliet, maar de weg naar Noordwijk
is niet moeilijk te vinden. Aangezien er vooraf was gewaarschuwd
dat er zeer weinig parkeergelegenheid was, waren we om 9:00 uur
al op het dichtstbijzijnde parkeerterrein. Veel te vroeg aangezien
de open dag pas om 10:00 zou beginnen. De pendelbussen waren
nog in geen velden of wegen te bekennen, daarom besloten we te
gaan lopen. Om 9:20 waren we (in tegenstelling tot het schrijven
van de Estec)de allereerste bezoekers van de dag, maar binnen een
paar minuten begon zich al een aardige rij te vormen (kwamen al
deze mensen ook maar naar onze fanclubdag).

Nadat we naar binnen mochten, stonden overal vrijwilligers die
de bezoekers netjes de weg wezen of vragen beantwoordden. We
begonnen de dag met een lezing over navigatie. Hierin werd stil
gestaan bij de allereerste vormen van navigatie tot en met het
nieuwe Galileo systeem. We kregen te horen dat op 13 oktober de
derde en vierde satelliet gelanceerd zouden gaan worden voor het
Europese navigatiesysteem. Deze twee satellieten, samen met andere
twee satellieten die een jaar geleden (20 oktober 2011) de ruimte zijn
ingeschoten, staan in voor de zogenaamde valideringsfase van het
Galileo-programma. Het is de bedoeling dat in 2018 het Galileo
systeem met in totaal 30 satellieten volledig operationeel is. Een
leuk feitje is dat de satellietennamen krijgen van Europesekinderen. De
Nederlandse sonde heet Tiimen, naar een jongen uit het Gelderse
dorp Winssen. Deze moet vanaf 2014 rond de aarde draaien.

Na de lezing begaven we ons via de hoofdgangen met tentoonstel
lingen van heel veel schaalmodellen naar het Test Centre.
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Bij veel van de schaalmodellen van satellieten stonden
vrijwilligers die je alleskonden vertellenover de betreffende
satelliet. Zo kregen we te horen dat een goed functione
rende satelliet binnenkort zonder stikstof komt te zitten
waardoor deze "afgeschreven" wordt.

Luuk keekzijn ogen uit naar allevormen van de satellieten,
geen satelliet blijkt hetzelfde eruit te zien.

We vervolgden onze route naar het Test Centre waar
we niet mochten fotograferen omdat daar de BepiCo
lombo satelliet wordt getest. Deze satelliet gaat in 2015
de ruimte in en heeft als missie data over Mercurius
te verzamelen. De reis naar Mercurius duurt ongeveer
7 jaar. De eerste data worden dus pas vanaf 2022 ver
wacht. BepiColombo is een gezamenlijke missie tussen
ESAen de JapanAerospace Exploration Agency OAXA)
en wordt onder leiding van ESAuitgevoerd. In het Test
Centre staat onder andere een hele grote trilplaat en
de akoestische kamer waar satellieten worden getest op

vibraties tijdens de lancering.

We vervolgden onze weg buiten, waar de zon heerlijk scheen, naar het
Erasmus Human Spaceflight Centre. Dit is een plek waar onderzoe
kers hun ruimte-experimenten voorbereiden. Aan het plafond hangt
het schaalmodel van het complete Internationale ruimtestation ISS.
Op de grond staat een op ware grootte nagemaakte Columbus
laboratorium van ESA.Hierin is goed te zien dat elke cm gebruikt
wordt voor apparatuur en andere spullen. Toen wij aankwamen
werd gewichtloosheid uitgelegd en gedemonstreerd aan de hand
van een capsule die naar beneden viel.

TIjd om even te lunchen, ook aan de innerlijke mens was gedacht
tijdens deze open dag. Er was voor ieder wat wils in het restaurant
tegen zeer schappelijke prijzen. Luuk en ik hebben gekozen voor
een patatje en een hamburger.

Na de lunch naar het Escape-gebouw. Escape is hier een synoniem
voor sport. Estecbeschikt over heel veel sport mogelijkheden, in de
sporthal was naast de vele kinderactiviteiten ook de mogelijkheid
om je heel even in het Internationale ruimtestation ISS te wanen.
Een kans die wij ons natuurlijk niet ongezien voorbij lieten gaan
(zie foto).

Om 13:00 uur beklom André Kuipers het podium om te vertellen
over zijn tijd in het Internationale ruimtestation ISS. Het was hier
enorm druk en aan het einde mochten een aantal kinderen nog een
paar vragen stellen. Het is in ieder geval goed om te weten dat je
in de ruimte gewoon kunt bellen en een pizza bestellen. Het zal in
ieder geval wel even duren voordat deze aankomt ©.

Voor mij en mijn zoontje was dit een onvergetelijke dag. We hebben
veel gezien en ook nog wat geleerd. Onze foto in het Internationale
ruimtestation 155was een grote hit op school.
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Door: Paul PIMg
TItel: Sbrtnlt -1yPhon Pact:SeIze the Are

Auteur: MIchaeI A.Mlirtln
ISBN: 978-1-4)91-45782-3

handen valt van het Typhon Pact.of het voortbestaan van de samenle
ving op de planeet. EnRikermoet snel beslissenwant een vloot van de
Typhon Pact die de technologie wil claimen is in aantocht.
Dit deel is op dezelfde manier geschreven als het Star Trek - Destiny
genre. Elk boek heeft zijn eigen hoofdrolspelers uit een ander genre,
Je zou dit boek dus gewoon in het Star Trek - Titangenre kunnen
plaatsen. Op het verhaal heeft dit echter totaal geen invloed. Net
als in het eerste deel kom je ook hier wat meer te weten over één
van de leden van het Typhon Pact. Dat is een pluspunt want zoveel
is er nog niet bekend over de Gorn. Ook hier is de koude oorlog
tussen de Federatie en het Typhon Pact goed voelbaar. Ondanks
dat wordt er toch samengewerkt tussen de USSTItan en een aantal
Gorn. De verhaallijnen zitten goed in elkaar. De conflicten tussen
de verschillende kasten binnen de Gorn samenleving worden goed
en uitgebreid uitgewerkt. En vooral Riker krijgt ook in dit verhaal
weer te maken met de moeilijkheden die het voeren van het bevel
over een schip met zich meebrengt. Zoals het op missie sturen van
zijn vrouw, Deanna Troi, en het oplossen van de problemen die de
Prime Directive in sommige gevallen met zich meebrengt. Net als
het eerste deel van dit genre is dit boek zeker de moeite waard om
het te lezen.

11I:eI:
Auteur:

ISBN:

Star Trek -lJphon Pact: SeIz. tb. Flre
DIversen
978-1-4391-48419

Deze coalitie, gevormd onder leiding van de Andorians, probeert
contact te leggen met een planeet die vele namen heeft; een
samenleving die nog niet de beschikking heeft over warptechnologie,
en waarvan de bewoners strijd voeren om de macht. De bewoners
hebben echter wel een bijzondere gave: telepathie. Endie gave heeft
de coalitie nodig aangezien de Klingons gebiedsuitbreiding willen.
Kapitein Sulu moet zijn dochter zien te bevrijden uit de handen van
een stam van die planeet. De leider van die stam heet T'Pau. Sulu's
dochter ontmoet echter een zekere S'oval, die de sleutel in handen
lijkt te hebben tot een betere toekomst voor de planeet.

Voor Star Trek fans die liefhebber zijn van alternatieve tijdslijnen is
dit boek weer goed om te lezen. Het verhaal van Riker vind ik af
en toe een beetje voorspelbaar en valt wat tegen. Ik had daar iets
meer van verwacht. Zoals al eerder vermeld is het verhaal van kapi
tein Sulu het meest radicaal, maar daarom zeker niet slecht. De
levensbeschrijving van Nilz Baris vind ik het beste uit dit boek. Dat
komt vooral door de manier waarop het geschreven is. Het wordt
geschreven in een stijl waarin een journalist onderzoek doet naar
Nilz Baris vlak nadat hij is overleden. Vooral de relaties tussen Baris
en Arne Darvin en Baris en Kirk zijn prima uitgewerkt. Kortom een
aanrader voor de liefhebbers.
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In het tweede deel van hetTyphon Pactgenre
gaat de bemanning van de USSTItan verder
op verkenningsmissie in het Beta kwadrant.
Ze belanden in een gebied in de buurt van
de Gorn, ook één van de leden van het Typ
hon Pact. Rondom één van de planeten in
dit gebied cirkelt een ruimtestation. Nader
onderzoek wijst uit dat dit ruimtestation de
technologie heeft om complete planeten om

te vormen naar de wensen van degene die de technologie beheerst.
Het iseen technologie die vergelijkbaar ismet de Genesismachine uit
Star Trek 11.Zoals je kunt verwachten zijn er meer kapers op de kust.
Ook de Gorn willen deze technologie in handen krijgen aangezien de
oorlog met de Borg voor een ecologische ramp heeft gezorgd. De
planeet waar de strijders van de Gorn worden gecreëerd is onleef
baar geworden. Binnen de Gorn zijn er echter verschillende groepen
die verschillend denken over hoe deze nieuwe technologie gebruikt
moet worden. En alsof dat nog niet genoeg is ontdekt de TItan
ook nog dat op de planeet zich nog een grote samenleving bevindt.
Kapitein Riker en de bemanning van de TItan moeten beslissenwat
belangrijker is: een vorm van technologie die belangrijk kan zijn voor
de wederopbouw van de Federatie,voorkomen dat de technologie in

Dit StarTrekgenre blijft fascinerend. Het heeft
een oneindige stroom verhalen in zich, aan
gezien je bij elke gebeurtenis in de Star Trek
geschiedenis waar zich een wijziging in voor
doet, ziet dat alles wat er na komt eveneens
totaal gewijzigd is. In dit boek zijn er weer
drie verhalen waarbij dit gebeurt.

In het eerste verhaal wordt een van de bekendste gebeurtenissen in
de StarTrek geschiedenis overhoop gegooid: Picard is door de Borg
geassimileerd en wordt Locutus of Borg waarna een confrontatie met
de Enterprise volgt. Rikergeeft Worf het commando om het vuur te
openen op de Borg. In dit verhaalworden de Borg inclusief Locutus ver
nietigd, waardoor de tijdlijn totaal verandert. Hierin spelen vooral
Data en zijn zelfgecreëerde dochter Lal een grote hoofdrol.

Schrijver Scott Pearson beschrijft het leven van voormalig president
van de Federatie; Nilz Baris. Het speelt zich af in een universum
waarin de Tribbles niet de 'oplossing' waren voor de vergiftiging
van het graan voor Sherman's planet. Het verhaal gaat ook over
Baris' slechte relatie met een zekere JamesT. Kirk die hem af en toe
tot wanhoop dreef, en het verklaart waarom de laatste twee woorden
voordat hij stierf de naam Arne Darvin vormden.

De meest radicale verandering in een Star Trek universum is het
derde verhaal in dit boek, 'The Tears of Eridanus', waarin de Aarde
onderdeel isvan een coalitie van planeten .
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Pak het laatste magazine er eens even bij... die 'van de
voorzitter' was eigenlijk best negatief toch? Wel dit keer ga ik
iedereen die de moeite heeft genomen om naar Zoeterwoude
te komen op 14 oktober jl. bedanken, vind het bijna jammer
dat ik dat niet persoonlijkkan doen.

Maar we hebben gezamenlijk, met 48 beta
lende bezoekers, een aantal genodigden
en het vrijwilligerskorps een prachtig TNG
feestjegevierd, incl. taart© Het voelde weer
even als een TFD bijeenkomst uit vervlogen
tijden, want ook wij als vrijwilligers begrijpen
wel dat de 200 of meer bezoekersvan destijds
geen haalbare kaart meer zijn ...

AGENDA
20 en 21 april 2013
Elf Fantasy Fair Haarzullens
Lokatie: ······Haarzuilens, Kasteel de Haar
info: .http://haarzuilens.elffantasyfair.com/

28 april 2013
Antwerpcon 2013 Antwerpo Expo
Lokatie: .Janvan Rijswijcklaan191, Antwerpen
info: .. http://www.antwerpconvention.be/

9-12 mei 2013
Fedcon
Lokatie: •••••• Maritim Hotel Duesseldorf
info: ••••••••••••••••••• www.fedcon.de.

1 en 2 juni 2013
FIlmCon 2013
Lokatie: Beursgebouw Eindhoven
info: •• •••••••••••••••••• www.filmcon.nl
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Het feestjegaf in ieder geval nieuwe inspiratie
en weer de nodige 'power' om er gezamenlijk
weer stevig tegen aan te gaan. Stille getuige
daarvan zijn onze website en agenda,
raadpleeg frequent www.tfd.nl want daar
gebeurt het allemaal. Check ook de agenda,
en ben je in de buurt waar de TFD op dat
moment ook is, wip dan effe aan, want we
hebben allemaal wel eens een hart onder de
riem nodig ...

Wat mij betreft 'Pump Up The Volume' en
zorg dat je ook in 2013 weer van de partij
bentll!

Harm Koopman.

PS:jo, don blijft er toch die laatste kritische
noot, want inmiddelsprobeert het bestuur een
datum voor deALVin te plannen voor20 73 en
dot is don ook het moment om de voorzitters
hamer te gaan overdragen...

PPS:dan moet ik vast ook maar eensna gaan
denkenwat ik binnen de vereniging wil blijven
doen, want in 2014 ben ik 25 jaar lid en toch
wel eenbeetje vergroeidmet de letters TFD...
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( l~REPlLCATOR BOOMIr-- ------:...,...-.,
The Flying Dutch magazines
te kooo
Devolgendebladen zijnna te bestellenbilonzever
zendservlee.Het kanvoorkomendat een blad bijde
verzendservleeis uitverkocht,maar nog wel via de
TFDstand te verkrijgenis. Alsu een bepaald num
mer loekt, ishet dus raadzaamom tijdenseen actio
viteit van de verenigingeven bil 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, OSen 06
Jaargang 1998 nr.'s 01,02 en 03
Jaargang 1999 nr.'s 01,02,03,04, OScn 06
Jaargang 2000 nr.'soi. 02, 03, 04, OSen 06
Jaargang 2001 nr.'sOl, 03, 04, OSen 06
Jaargang 2002 nr.'s 02, 03, OSen 06
Jaargang 2003 nr.'sot. 02, 03, 04 en 06
Jaargang 2004 nr.'sOl, 02, 03, 04, OSen 06
Jaargang 2005 nr.'s01,02, 03, 04 enOS
Jaargang 2006 nr.'sOl, 02, 03, 04, OSen 06
Bladen van €1,50 per stuk.
Jaargang 2007 nr.Ol, 02, 03, 04, OSen 06
Jaargang 2008 nr.'s02, 03, 04

Bladen van €4,50 per stuk.
Jaargang 2009 nr.'soi. 02, 63, 04
Jaargang 2010 nr.'s01,02,03,04
Jaargang 2011 nr.'s01, 02, 03, 04

Verzendkosten t/m 3 stuks 0(3,00
Verzendkosten 4 tlm 70 stuks 0(4,00

Heb jij ook spullen of materialen die je wilt ruilen, verkopen of ben je
ergensnaar op zoek? Dan is de Replicator Roomprecies wat je zoekll
In deze rubriek kun je namelijk qmtis: adverteren! Stuur een email naar
redactie@tfd.nl o.v.v. Replicator Room of stuur een brief(kaart)je naar
ons postadres.

The Flying Dutch neemt geen verantwoording voor de inhoud van de
advertentiesdie geplaatst worden in deze ReplicatorRoom.Advertenties
die illegale kopiën aanbieden worden geweigerd.

• Commerciëleadvertenties kosten €O, 75 per regel
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Fan uit Nieuwegein zoekt andere fans uit de omgeving om ervaringen
enideeënoverStar Trekmeetedelen.Interesse?Mail naardanny.nu@live.nl
Enmocht iemand nog interesse hebben in videobanden, bijvoorbeeld
om je verzameling compleet te maken? Danny heeft er nog...
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[ Ook adverteren? Email naar: advertent~_@.tfd,_nl]

Uw lidmaatschapspas is geld waard!
De volgende zakengeven korting op de aangegeven waren, wanneer u uw
Flying Dutch pasje laat zien. Zorg er dus voor dat u die altijd bij u hebt!

Card & News strips
Agnietenstraat 12,
2801 HX Gouda

Eppo Stripspeciaalzaak
KleineBerg 33,
5611 IS Eindhoven
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