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Beste lezers,
THE FLYING DUTCH Nieuwsbrief 33e jaargang

Voor je staat of ligt een digitale versie van onze nieuwsbrief.
Zoals beloofd tijdens de ALV van vorig jaar zouden we deze op proef
gaan maken dit jaar.

THE FLYING DUTCH
Postadres:

Overhandstraat 3, 3195 SE Pernis RT
Lidmaatschap: €19,- per jaar
Telefoon: +31 (0)6 30 28 49 44
Fax:
084 – 754 93 70
E-mail: info@tfd.nl
Website: www.tfd.nl
IBAN:
NL37INGB0003237505
t.n.v. The Flying Dutch, Leiden
De redactie is via bovenstaand
adres te bereiken of per e-mail:
redactie@tfd.nl
Eindredactie: Joyce Geurts.
Meewerkende redactieleden:
Frank Maurits, Jacqueline Spoelder,
Marc Ghysels.
Medewerkers aan dit nummer:
Pim Blokker, Mieneke Boots, Hendrik
Jan Brakels, Ed vd Gevel, Mark Ghysels,
Bernard Govaert, Erica Leune

Deze nieuwsbrief is een
uitgave van dé Nederlandse
Star Trek vereniging
Niets in deze uitgave mag worden
overgenomen zonder de schriftelijke toestemming van de redactie en
auteur. Alle teksten blijven eigendom
van de auteur. Voor verdere informatie en een aanvraag voor overname
kunt u contact opnemen met de
hoofdredacteur.
De redactie gaat ervan uit dat de
ingezonden kopij afkomstig is van de
inzender, tenzij uitdrukkelijk anders
vermeld.
De aansprakelijkheid voor het
auteursrecht van ingezonden kopij
ligt dus bij de inzender. De redactie
behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen ingezonden
kopij in te korten, niet te plaatsen,
noch terug te sturen.
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Natuurlijk staat deze digitale editie dan ook sterk in het teken van de
nieuwe film, met een leuke winactie daarvoor. Maar natuurlijk mag
het ook niemand ontgaan dat Star Trek dit jaar maar liefst 50 jaar
bestaat. En dit wordt op meerdere plekken in de wereld gevierd. Zo
was er de 25e editie van Fedcon waar het een thema was (daarover
meer in het december-nummer), volgt er natuurlijk nog onze fanclubdag en hebben enkele van onze vrijwilligers een Away-team gevormd
naar een conventie in Dallas. Een van deze vrijwilligers is Ed van de
Gevel, en hij heeft zijn point of view erover al aan een documentje
toevertrouwd, dat kunnen jullie verderop in dit magazine vinden.
Helaas is er wel iets dat een schaduw over de festiviteiten laat vallen,
namelijk het recente onverwachte overlijden van onze nieuwe Chekov,
Anton Yelchin. Hij kwam op zondag 19 juni om het leven door wat je
toch wel een bizar ongeluk mag noemen. Uiteraard mag dan ook een
artikeltje in zijn nagedachtenis niet ontbreken. RIP Anton.
Maar ondanks het zwarte randje hopen we dat jullie veel plezier
beleven aan deze digitale nieuwsbrief, en natuurlijk ook van de film
en onze fanclubdag. Tot dan!

Vormgeving: Christiaan Graafmans
Meegewerkt aan vormgeving:
Grafisch Lyceum Utrecht
Druk: Imago Printing, Amsterdam

En nu in juli, net voor het uitkomen van de nieuwe film, leek ons daar
wel een heel mooi moment voor.

TM & © 2006 CBS Studios Inc. All
Rights Reserved. STAR TREK and related marks are trademarks of CBS
Studios Inc.

Joyce Geurts
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De volgende sprekers waren Casey Biggs en
Vaughn Armstrong die vertelden uit te kijken
naar ‘Star Trek – The Cruise’ begin volgend
jaar, maar wel een beetje bevreesd waren
voor zeven dagen met Shatner op een boot.
Maar ach: ‘Shatner is getting better at being
a person.’ Verder speelden de heren enkele
nummers van de Enterprise Blues Band.

Door Ed vd Gevel

Begin april was ik met Pim, Harm, Maarten en Mieneke bij de 50 year mission
tour conventie in Dallas, Texas. Gezien de line-up van optredende sterren
hadden we een conventie van tussen de 10 en 15 duizend verwacht, maar het
bleek om een gebeuren met slechts tussen de 1000 en 1500 toeschouwers te
gaan. In de handelaarsruimte 8 stands met diverse zaken en tafels voor de
volgende artiesten om handtekeningen uit te delen:
Ondanks het lage aantal handelaren konden Pim en
Harm toch nog het nodige vinden om aan hun collecties
(respectievelijk scheepsmodellen en trading cards) toe te
voegen.
Verder een grote zaal voor de Q&A’s waar ook de acteurs
die niet de hele week aanwezig zijn aan het eind van
het dagprogramma klaar zitten voor handtekeningen,
dit betreft:
Casey Biggs (Damar, DS9)
Ethan Phillips (Neelix, VOY)
JG Herzler (Martok, DS9)
Robert O’Reilly (Gowron, DS9)
Terry Farrell (Jadzia Dax, DS9)
Jeffrey Combs (Brunt en Weyoun, DS9 en Shran, ENT)
Vaughn Armstrong (onder anderen Admiral Forrest, ENT)
Walter Koenig (Pavel Chekov, TOS)
William Shatner (James T. Kirk, TOS)

Tania Lemani (Kara, TOS (de scharrel van Scotty uit die Jack the Ripper
aflevering))
Sean Kenney (invalide captain Pike, TOS)
John Paladin (make-up artiest)
Gates McFadden (Beverly Crusher, TNG)
Jonathan Frakes (William Riker, TNG)
Levar Burton (Geordi LaForge, TNG)
Michael Dorn (Worf, TNG)
Marina Sirtis (Deanna Troi, TNG)
Aron Eisenberg (Nog, DS9)
Chase Masterson (Leeta, DS9)
Max Grodenchik (Rom, DS9)
James Darren (Vic Fontaine, DS9)
Dominic Keating (Malcolm Reed, ENT)
Connor Trinneer (Trip Tucker III, ENT)
Nicole de Boer (Ezri Dax, DS9)
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En uiteraard was er ook een foto ruimte, maar die heb ik niet van binnen
gezien. Ik zat zoals gebruikelijk voornamelijk in de Q&A ruimte aantekeningen te maken van wat er op het toneel allemaal gezegd werd.
De conventie werd geopend door een zeer komisch praatje van Ethan
Phillips, die naar eigen zeggen totaal niet kan koken. ‘Als je mij laat
koken is de rookmelder het belangrijkste instrument’. Hij speelde ook
heel handig in op de rondzingende microfoon en de huilende baby in
het publiek. Het eerste wat hij kocht van zijn geld verdiend als Neelix:
een potje ‘creamed herring’. Kent iemand deze bereidingswijze van
haring?
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Hierna een slide show van Richard Arnold
met foto’s van Leonard Nimoy (Spock) uit de
jaren 60 en een korte make-up demonstratie van John Paladin die duidelijk tijd tekort
kwam om er echt iets moois van te maken
Daarna kwamen de twee Daxen op het
podium, die echter voornamelijk met elkaar
aan het giebelen waren. Wel viel op dat Terry
Farrell veel beter was in het ontwijken van vragen dan Nicole de Boer. Van Terry weet ik na
de Q&A alleen dat ze bij de auditie te veel
make-up op had. Nicole verslikte zich kennelijk in een slok water en spuugde dat uit over
de mensen die haar moesten beoordelen. En
oh ja, Terry gaat een fan trouwen... Dat wil
zeggen, als ambtenaar van de burgerlijke
stand.
Als laatste op de vrijdag Jeffrey Combs die
buiten stukjes uit zijn drie rollen ook een
perfecte Shatner imitatie weet neer te zetten. Ook heeft hij lof voor de schrijvers: Shatner kreeg in het begin langere zinnen die
hij dan uitsprak als: ‘Spock... can you... tell
me... what is... happening?’ Dit werd al snel
‘Spock... explain’.
‘s Avonds is de Rat Pack show: Ethan vertelt moppen en Max, Jeffrey, Vaughn en
Casey zingen nummers met aangepaste
teksten zoals ‘A Borg named Hugh’ (op
‘A boy named Sue’ van Johnny Cash) en
‘Worf is Worf, of course, of course’ (op de
titelsong van Mr. Ed the talking horse).
Mocht je de kans krijgen: deze show is
zeer de moeite waard.
De volgende dag staat Terry Farrell als
eerste op het programma, maar tot veler
verbazing is het Michael Dorn die als eerste opkomt. Het is wel Terry die de microfoon krijgt en reclame gaat maken voor de
nieuwe film van Tim Russ ‘End of the Universe’. Hierna vertelt James Darren over
zijn problemen met zijn nieuwe iPhone,
waarmee hij recentelijk een discussie had
die hij eindigde met een welgemeend
‘Screw you’, waarop de iPhone reageerde dat hij helemaal geen extra
schroeven nodig had... Hierna zingt James ‘Fly me to the moon’.
Tenslotte komt James met een opmerking dat hij het altijd wat eng
vindt als een mannelijke fan hem zegt dat ze elkaar al in de bar hebben
ontmoet en hij zich daar niets van kan herinneren. Algemene hilariteit
als de volgende vragensteller zegt dat hij James eerder al in de lift
heeft ontmoet...
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Chase Masterson is de volgende ster en zij begint zingend met het
nummer ‘Fever’. Daarna vertelt ze over haar eerste ontmoeting met
Avery Brooks in de hairtrailer (wat Avery daar moest wist Chase ook
niet.) Avery verwelkomde haar met ‘Hello Kathy’, waarop Chase zich
voorstelde. De reactie daarop van Avery was weer ‘Hello Kathy’ om
daarna Chase te herinneren aan een of andere C-film waarin ze ooit
gespeeld had. ‘Ik kreeg geld om in die film te spelen, maar wat is
jouw excuus om hem te bekijken?’ was hierop de reactie van Chase.
Hierna ging het over de ‘Pop Culture Hero’ coalitie tegen pesten, de
liefdadigheidsinstelling waar Chase nu volop in betrokken is.
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Hierna volgt de veiling waarna Michael Dorn en Marina Sirtis de volgende Q&A voor hun rekening nemen. Of eigenlijk doet Marina dat zo
ongeveer alleen aangezien Michael niet veel zegt. Op Marina’s auditie
verhaal reageert Gates McFadden vanuit de coulissen, waarmee we
meteen de volgende Q&A te pakken hebben. Gates vertelde dat ze
op een wat komischer rol gehoopt had. Gezien de serieuze manier
waarop ze alle vragen beantwoordde denk ik echter dat ze perfect
gecast is. Hierna volgt een overbodige discussie over de nieuwe serie
in 2017, die in een zin valt samen te vatten: ‘We kunnen hier nog niets
over zeggen.’ Jonathan Frakes sluit de middag af en hij is de eerste die
de zaal ingaat. Hij haalt herinneringen op aan zijn eerste conventie
samen met Wil Wheaton. Diens opmerking ‘you used to be cool’ viel
duidelijk niet goed. Verder een verhaal hoe hij nog in kostuum naar de
EHBO moest en dat was toevallig bij de opnames van Q-pid toen hij in
een Robin Hood kostuum rondliep.
‘s Avonds volgde de karaoke show. Dominic Keaton en Connor Trinneer praatten de zaak knap aan elkaar, maar het zijn toch de zangkwaliteiten (of het gebrek daaraan) die de show bepalen. Mieneke
steelt de show, ook omdat ze een liedje kiest waarvan de Texanen
de tekst in het openbaar niet aandurven. [Red: lees ook Mieneke’s
versie van hun belevenissen in ons papieren blad, misschien laat zij
wel wat meer details los hierover.]
Zondag start Levar Burton de dag met een verhaal over de remake van
Roots en de stichting ter bevordering van het lezen die zijn favoriete
liefdadigheidsinstelling is. Verder wat verhalen over de problemen die
de visor gaf en de verzekering dat hij elke rol onder de sluitende deur
van de machinekamer zelf gedaan had. Geen commentaar op de
vraag of dat wel altijd goed ging.
Hierna komen Gowron en Martok aan de beurt. Hun opkomst op de
tonen van ‘Born to be wild’ met de van een veteraan geleende step is
sterk, maar het verval is groot. Het dieptepunt is een match gelijktijdig Shakespeare citeren, de heren doen dit niet eens in het Klingon!
De volgende discussie, nu over de nieuwe film, kan op dezelfde manier
worden samengevat als de discussie van de dag ervoor. Gelukkig valt
dit op een ideaal tijdstip om te gaan lunchen.
Hierna is het tijd voor Trinneer en Keating. Trinneer vond de laatste
aflevering van Enterprise prima aangezien het over zijn karakter ging.
Keating vertelt dat zijn volgende conventie in de plaats is waar hij
bijna niet werd toegelaten in de US. (De douanier had wel door dat
hij op zoek zou gaan naar werk maar kon het niet bewijzen, ondanks
een telefoontje naar Keatings moeder in Engeland.)
De volgende gast is Walter Koenig die er heel erg breekbaar uitziet.
Hij weet nog wel te vertellen dat toen hij hoorde dat hij met een haarstukje moest spelen, hij hoopte dat dit niet blond zou zijn. Ook grappig is de reactie van zijn kleinzoon van zes toen deze voor het eerst
de barfight scene uit TOS zag: ‘I can not believe my grandfather is a
table jumping maniac...’. Walter kan het ook niet laten nog even een
Shatner imitatie te doen.
Vervolgens stond de kostuumwedstrijd op het programma, die door
de grote hoeveelheid deelnemers en de low-tech methode van de
winnaar bepalen flink uitloopt. Zo zeer dat Nog en Rom die in kostuum staan te wachten tot ze op moeten maar tussen de deelnemers
gaan staan.
Als Nog en Rom uiteindelijk op mogen, spelen dat ze weer op weg
naar Starfleet Academy in de verkeerde tijd zijn terecht zijn gekomen
net als in de Roswell aflevering van DS9. Ik had deze act al een keer in
Londen gezien, maar hij blijft leuk.
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Bij de tweede (en laatste) veiling verbaast de veilingmeester me door
na een paar Star Trek items opeens allerlei niet Star Trek gerelateerde
foto sets eerst te gaan veilen zodat er aan het eind voor het veilen van
veel Star Trek spullen geen tijd meer is.
De afsluiting is voor William Shatner die er jaren jonger uitziet dan hij
werkelijk is. Op de vraag of hij nog een ‘five year mission’ zou willen
doen is het antwoord ‘Natuurlijk, maar voor alle zekerheid moeten ze
de opnames dan maar in een jaar doen, want je weet nooit zeker hoe
lang ik het nog volhoud.’
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Fotografie Hendrik Jan Brakel
Bijschriften Mieneke Boots en Erica Leune.
Niet tussen de sterren, maar in de volle zon staan onze
vrijwilligers op de Stripdagen in Haarlem. Zo moet het zijn
op Risa: zonnetje, ontspannen sfeer en vrolijke mensen.

Ook hier vieren we 50 jaar Star Trek. En dat er belangstelling is voor ons ‘kluppie’, is duidelijk!

Als we dit plaatje de ruimte insturen, hebben we zo contact. Het enige dat hier mist is een shuttlecraft...

“je inzending dient uiterlijk 23 juli door ons ontvangen te zijn via redactie@tfd.nl
om kans te maken op een van de prijzen.”
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Door Pim Blokker

Door ....

Dat kun je zeker zeggen. Daarvoor heeft de Nederlandse astronaut en erelid van The Flying
Dutch André Kuipers persoonlijk voor gezorgd. Hij heeft als dank voor zijn erelidmaatschap
een cover van ons magazine meegenomen naar het International Space Station! Lees hieronder
hoe die cover weer in ons bezit is gekomen.

De TFD heeft André voor en na zijn reis over de jaren heen bij diverse
evenementen meerdere malen ontmoet. Daarin zinspeelde hij een
paar keer dat we iets moesten afspreken, maar daar kwam door de
drukte steeds niet van. André had altijd een drukke agenda en iedereen
wilde natuurlijk een persoonlijk momentje met hem. Dat komt nog
wel, dachten we. Het bleek een ontmoeting die het wachten meer
dan waard was.
Het kwam onverwacht, tijdens de Elfia van dit voorjaar in Haarzuilens.
Het thema was Time & Space. De TFD was aanwezig met een kraam
en heuse Captains Chair, waarin je op de foto kon en je op de TOS
brug kon wanen, dit in samenwerking met Dark Armada, en André
gaf beide dagen een lezing. Op zaterdag, na de lezing, liep André
langs de TFD kraam en nam plaats in de stoel, wat een mooi plaatje
opleverde. Dat bezoek maakte de aanwezigen al enthousiast. André
zei dat hij nog wat voor ons had en dat hij het de volgende dag aan
ons zou overhandigen.
Nieuwsgierig als we waren, wachtten we de volgende dag zijn
lezing af. Deze was aangepast ten opzichte van de dag ervoor. Hij
had foto’s toegevoegd van hem in het ISS met onze cover! Een
uitermate mooie  manier om zijn cadeau aan ons bekend te maken!
Na de lezing liepen we naar de TFD kraam alwaar de ISS gestempelde
cover aan de TFD werd overhandigd.
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Dat was een cadeau waar niemand aan had gedacht! De aanwezigen
waren blij, trots en zeer vereerd de cover terug te mogen ontvangen.
André,
BEDANKT !
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Door Bernard Govaert

Mijn naam is Johnny. Elke avond kijk ik routineus in mij brievenbus. Meestal vind ik enkel
reclame en rekeningen. Ik zweet altijd een
beetje, winter en zomer. Ik moet elke dag
veertig minuten de metro in om te werken
in een plasticfabriek net buiten de stad. In de
zomer is het broeierig heet in de slecht geventileerde metrostellen. In de winter blaast de
verwarming iedereen suf. Het water loopt dan
van mijn rug onder mijn zware winterjas.
Elke avond kom ik om 17u50 stipt thuis. Thuis,
dat is een oud appartementsgebouw, vijf hoog
aan de rand van de stad, niet de goede rand.
Het eerste dat ik altijd doe is mijn brievenbus
openen.
De bussen hangen naast de lift. Die is al drie
maanden stuk. Ik zie altijd op tegen de klim
naar mijn deur. Mijn conditie is niet meer
wat ze ooit was. De smog van de stad en de
diepvriesmaaltijden maken mij langzaam maar
zeker kapot. Ik woon op de vierde verdieping
in een kleine flat. Mijn bed moet dienst doen
als zetel wanneer er bezoek komt. Er komt
nooit bezoek.
Ik treuzel altijd even aan mijn brievenbus. Ik
ben nerveus. Ik doe net alsof ik mijn sleuteltje
niet kan vinden, of ik strik nog even mijn veters,
net lang genoeg tot zij binnenkomt.
Ze is nooit te laat. Ze stelt nooit teleur. Ze
opent de deur van de hal en ik zweef tussen
de sterren. Zij is de zon. Ik voel haar energie
op mijn bleke huid. Alles draait.
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Mijn maag krimpt in elkaar. Ik probeer niet te Er staat nog een pakje afhaalchinees, een punt
staren en bestudeer onhandig de reclame- koude pizza , zes blikjes bier en een fles goedkope witte wijn. Ik neem de blikjes bier en ga
folders in mijn hand.
aan de keukentafel zitten. Door het raam hoor
‘Hoi buurman,’ glimlacht ze.
Ze opent met één sierlijk beweging de brieven- ik in de verte een geweerschot en een sirene
loeien. In de kamer naast mij roept een vrouw
bus naast de mijne. Ze ruikt naar de lente.
hysterisch tegen haar, als ik het goed heb,
‘H..hallo,’ stamel ik.
Ze heet Yoshimi en werkt voor de stad. Het dronken man. Ik denk aan mijn oude kamer.
Bureau der Vrijwaring van Technologische We woonden in een klein gezellig huisje in
Bedreigingen en Roboticagevaar of het BVTBR. een dorpje op het platteland. Mijn vader was
Dat weet ik omdat dit op haar pak staat. In postbode en vertrok elke ochtend op zijn
haar vrije tijd is ze in de gym of loopt ze rond- brommer naar het postkantoor. Mijn moeder
jes in het park. Ze ziet er prachtig uit. Haar herstelde kleren en zorgde voor mij en mijn
rode trainingspak valt gracieus om haar ranke zus. Het huis rook altijd naar vers gebakken
middel. Haar jasje staat een beetje open. Mijn cake, of zo herinner ik het mij toch. Ik had
ogen vallen op haar wit topje. Ik voel mijn een klein kamertje voor mij alleen op de zolder.
kaken rood worden. Ik vouw de reclamefol- Een rond raampje aan het uiteinde van mijn
ders in twee en stap met mijn hoofd naar bed keek uit over de velden achter ons huis.
Ik kon uren zitten staren door dat raam met
beneden naar de trap.
‘Hé, je vergeet iets,’ zegt Yoshimi. Haar stem een schetsboek vol krabbels op mijn schoot.
Tot mij zus mijn kamer binnenviel.
is lief en zacht.
‘Kom op kleine!’ lachte ze dan, ‘het eten
‘Huh?’ mompel ik.
Ik draai me langzaam om. Yoshimi komt naar staat koud te worden.’
me toe en geeft me een brief. Die was blijven Ik hoorde nooit sirenes of dronken ruzies. Ik
voel mijn ogen nat worden en open een blikje
liggen op mijn bus.
‘Bedankt,’ zeg ik. Ik neem de brief aan zonder bier.
haar aan te kijken en ga onmiddellijk terug
naar de trap. Ik ren de trap op. Wanneer ik op
mijn verdieping kom, ben ik buiten adem.
Ik open de deur. Ze knelt. Ik zet mijn schouder
er tegen aan. Met een klap sta ik in mijn flat. Ik
vloek binnensmonds en open de ijskast.
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De volgende ochtend schiet ik wakker met
een ruk. Enkele lege blikjes vallen op de grond.
Mijn kop barst zo wat uit elkaar. Ik strompel
naar de wasbak en val bijna over de lege fles
wijn op de grond. Ik zie mijn klokradio. Ik ga
te laat op mijn werk komen.
In de metro slik ik mijn kater door. Met één hand
probeer ik de krant te lezen, met de andere
hou ik een vettige paal vast. Mijn lichaam deint
mee, gekneld tussen de andere passagiers, met
de bewegingen van het metrostel.
‘Stad stelt robotdreiging op niveau 4!’ kopt de
krant.
De robots zijn opnieuw het nieuws van de
dag. Er lijkt een escalatie van het conflict in de
maak. De stad maakt zich op voor een finaal
treffen. De sfeer is gespannen.
De twee mannen links van me winden zich op
over de aanpak van de stad. Ik kan hun koffieadem ruiken.
‘Allemaal afknallen, bom er op,’ zegt de ene.
Hij draagt een oranje overal. Waarschijnlijk
werkt hij ergens in de staalfabrieken, op hetzelfde industrieterrein waar ook ik naar toe
ga.
‘Dat zal niets helpen man,’ zegt zijn kameraad,
‘we moeten de bron aanpakken, de hoofdcomputer uitschakelen.’
‘Hoe dan ook,’ zucht de ene, ‘de stad heeft het
te ver laten komen. Ze hadden bij het begin
moeten optreden. Van die speciale gevechtseenheid verwacht ik niet veel. Te weinig, te
laat!’
‘Inderdaad, nu zitten we met de gebakken
peren.’
Ik probeer hen niet aan te gapen en concentreer me weer op de krant. Een krakerige stem
roept om dat ik er bij de volgende halte uit
moet. Als de metro stil staat wurm ik mij langs
de lichamen naar de trappen. Bovenaan beginnen verschillende rolbanden. Deze brengen
het werkvee naar de fabrieken, verspreid over
het gigantische industrieterrein. De lucht is
grauw en het miezert een beetje. Ik trek mijn
jas dicht en ga in de juiste rij staan.
De dag sleept zich voorbij als een kat zonder
achterpoten. Ik sta aan de band. Ik controleer flessen. Meer bepaald de plastic doppen
op die flessen. Ik moet er op toezien dat alle
doppen netje op de hals geschroefd zitten. Er
komen zo’n honderd flessen per minuut voorbij. Naast mij staat mijn collega, Dirk. Hij moet
letten op de etiketten. Zitten ze wel allemaal
mooi recht? Als we een fles zien waarvan de
dop of het etiket niet goed zit, nemen we
hem van de band en gooien we hem in de
container achter ons. Het grootste deel van
de tijd staan we gewoon te staren naar een
eindeloze stroom witte plasticflessen. Tot voor
kort zag ik die stroom ook ’s nachts in mijn
dromen passeren. Dag en nacht, éénzelfde
monotone brij waar niets ooit echt gebeurde.
Maar de laatste dagen zijn de flessen uit mijn
nachten verdwenen. Yoshimi danst nu om me
heen. Licht als een veertje. Mijn fee in de duisternis. Een lichttoren in mijn mistig bestaan.
Het lawaai in de fabriekshal is oorverdovend.
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We moeten roepen om onszelf verstaanbaar
te maken.
‘Zeg Johnny!’ roept Dirk, ‘iets verkeerd gegeten
misschien?’
‘Laat me met rust,’ mompel ik.
Ik probeer hem niet aan te kijken en staar naar
de band.
‘Johnny, Johnny, Johnny, ons zonnestraaltje!’
lacht Dirk.
‘Ik..,’ probeer ik, ‘ik heb iemand…’
Plots klinkt een luide knal. Het gebouw davert.
Dirk en ik moeten ons vasthouden aan de
band om niet om te vallen. Dan volgt een
tweede knal. De lichten bovenaan de fabriekshal knipperen en een sirene gaat loeien. Iedereen probeert zich een weg naar buiten de
banen. Dirk grijpt me bij de arm en loodst me
door de nooddeur het parkeerterrein op. Het
regent niet meer. De zon probeert door een
dunne laag smog te dringen. In de verte
zien we stof opspatten en nog meer explosies.
De luchtverplaatsing laat de alarmen van de
wagens afgaan. Een gigantische robot richt
zich in de verte op uit het puin. Hij heft één
arm op en schiet lukraak een raket de lucht
in. Hij wankelt en lijkt beschadigd. Hij wordt
langs alle kanten bestookt. Drie gevechtshelikopters vliegen vlak boven onze hoofden
naar de plek waar er wordt gevochten. Het zijn
Apache Longbows. De laatste aankoop van de
stad. Niet zonder de nodige politieke ruzies
en verwijten. ‘Een onverantwoorde uitgave!’
foeterde de oppositie. ‘En maar besparen op
onderwijs en milieu!’ Die zullen nu wel zwijgen. De burgemeester zal zich morgen op de
borst kloppen in alle media en de criticasters
met de grond gelijkmaken. Ik kan de koppen
al voor me zien. De apaches lanceren elk om
beurt een raket. Hellfire raketten om precies
te zijn. Twee pagina’s in de weekendbijlage
van alle kranten gingen in op alle details van
deze nieuwe pareltjes. Vijfenveertig kilogram
vernieling. En dat drie maal. Fire and forget.
De raketten slaan in op de robot. Hij wankelt
nog even en stort dan neer. Iedereen om mij
begint te juichen en zwaait met zijn pet in
de hand naar onze redders. Ik juich niet. Een
koude rilling loopt over mijn rug. Ik wil naar
huis. Ik draai mij om en wurm mij door de
massa heen. Terug naar mijn plaats aan de
band. Nog drie uur en dan zit mijn shift er
op. Nog drie uur en ik kan hier weg. Naar
mijn groezelige flat. Naar Yoshimi.

Vrijwaring van Technologische Bedreigingen
en Roboticagevaar zit onder de vlekken.
‘Hallo Johnny,’ zegt ze.
Ze doet haar best om de pijn te verbijten en
opgewekt te klinken.
‘Hallo Yoshimi,’ zeg ik, ‘wat is er..?’
Ik wijs naar haar hoofd.
‘Oh, dit? Niets hoor. Dat hoort bij het werk.
Heb je het niet gehoord. Het was een flinke
knaap vandaag. Het duurde wel even voor
we hem te pakken hadden.’
Ze vertelt het alsof het de doodgewoonste
zaak van de wereld is. Ik staar naar haar mond
en doe mijn best om te reageren.
‘Uhuh..,’ stamel ik, ‘dat ziet er niet mooi uit.’
‘Nee hé, die kluns van de EHBO had niet veel
tijd,’ zegt Yoshimi. Ze lacht niet meer en kijkt
me recht in de ogen. Haar blik is ontwapenend.
Ik ben helemaal van mijn stuk.
‘Ik heb wel nog wat verband liggen boven,
denk ik. Ik heb nog een EHBO-cursus moeten
volgen op het werk,’ zeg ik.
Ik weet niet waar ik de moed vandaan haal.
Mijn kaken worden rood en ik wil me al
omdraaien om snel naar boven te lopen.
‘OK!’ zegt ze. ‘Ik ben wel eens benieuwd naar
je flat!’
En zonder aarzelen neemt ze me bij de hand
en gaan we samen de trap op.

Ik open de deur en ga vlug naar binnen. Klungelig veeg ik enkele blikjes van de tafel en
probeer snel de lakens op mijn bed wat te fatsoeneren. Yoshimi lacht en kijkt vorsend rond.
‘Nou, een gezellig boeltje hier,’ zegt ze.
Ze wandelt naar de vensterbank en neemt een
fotolijstje in haar hand. Ze bestudeert de foto.
Het is de enige in de kamer. Ik sta er op als
ukkie samen met mijn moeder, vader en zus.
‘Is dit je familie?’ vraagt ze.
‘Ja,…’ zeg ik.
‘En dit ben jij als broekventje?’
Ze wijst naar het jongetje op de foto.
‘Ja,…, toen was ik vijf of zo,’ zeg ik.
‘Wat een leuk knaapje zeg,’ lacht ze.
Ik moet glimlachen. Dit moet een droom zijn.
‘En dit is je zus?’ gaat ze verder.
‘Ja,’ zeg ik.
‘Leuk. Woont ze ook in de stad?’ vraagt ze
argeloos. Ze kijkt ondertussen de kamer rond
met geamuseerde blik.
‘Euh, nee,’ mompel ik, ‘ze is gestorven toen ik
tien was, mijn ouders ook.’
Yoshimi draait zich om. Ze komt naar me toe
en neemt mijn handen vast.
Ik open de deur van de inkomhal en trek mijn ‘Sorry, wat erg,’ zegt ze zacht.
jas uit. Mijn haar is nat en plakt tegen mijn ‘Geen probleem,’ zeg ik.
voorhoofd. Ik open mijn brievenbus. Er zit een Ik voel de kamer draaien. Ik denk aan mijn
reclamefolder in voor een nieuwe fitness in het zus. Hoe ze vanuit het niets iedereen aan het
centrum. Als ik nu lid word is de eerste maand lachen kon brengen. Eén vat vol energie. Mijn
gratis. Er is geen andere post. Ik aarzel een vader en moeder waren dol op haar. Ik ook. Ze
beetje en doe alsof ik de folder lees. Dan hoor was net geen twee jaar ouder dan ik. Ik keek
ik de deur opengaan. Yoshimi komt binnen. naar haar op als naar een popster. Ze leerde
Ze heeft een pijnlijke grimas op haar gezicht. me de juiste strips lezen en welke muziek cool
Dan ziet ze me staan en ze glimlacht. Op haar of net niet cool was. Ze toonde me hoe je de
slaap is een bloederige pleister aangebracht. beste papieren vliegtuigjes kon vouwen en
Haar rode trainingspak van het Bureau der leerde me op mijn vingers fluiten
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Ze nam het altijd voor me op als mama of
papa kwaad waren op mij. Ik mis haar. Als ze
de dag van het ongeluk op mijn plaats had
gezeten in de wagen, was ze nu nog in leven.
Yoshimi kijkt me diep in de ogen. Alsof ze
mijn ziel kan lezen.
‘Wil je er over praten?’ vraagt ze.
Ik laat haar handen los en probeer te lachen.
‘Laten we eerst maar eens naar die wond
van jou kijken,’ zeg ik.
Ik vind mijn verbanddoosje terug in de kast
naast de wasbak. Yoshimi gaat zitten op mijn
bed. Uiterst voorzichtig haal ik de bebloede
pleister van haar hoofd. Ik reinig en ontsmet
de wond en breng een schoon verband aan.
Ze moet lachen om mijn serieuze blik en port
me in mijn zij om me te bedanken.
‘Dank je wel, knappe dokter van me,’ zegt ze.
Ik moet ook lachen. Ik ben niet meer nerveus.
‘Ik rammel,’ zegt Yoshimi.
We besluiten pizza te bestellen. Ik vind nog
een flesje goedkope rode wijn en schenk
twee bekertjes uit. We drinken, eten pizza uit
de doos en praten. Yoshimi vertelt hoe ze aan
haar job kwam. Hoe ze in het weeshuis al uitblonk in sport, behendigheid en intelligentie.
En hoe ze uiteindelijk als veertienjarig meisje
gerekruteerd werd door het Bureau. Ze vertelt het zonder verwaand of hooghartig over
te komen. Vol humor en zelfspot. Haar flat
wordt betaald door het Bureau. Nog vijf jaar
dienst en haar opleiding is afbetaald. Dan
kan ze doen wat ze wil. Ik vertel over mijn
ouders en mijn zus. Hoe we woonden buiten
de stad. Voor de robots kwamen. Ik vertel
over het ongeluk. Hoe de arm van die ene
robot de wagen verpletterde. Het vuur. Het
gegil en hoe ik uit de wagen gesleurd werd.
De blik van mijn moeder en het verkoolde
lichaam van mijn zus. Ik vertel het zonder
schroom. Helemaal. Voor de eerste keer in
mijn leven. Yoshimi neemt me in haar armen.
Ik leg haar uit wat mijn job is en vertel haar
over de plagerijtjes en grappige uitspraken
van Dirk, mijn collega aan de band. We moeten lachen. Opeens springt ze op.
Het is al na middernacht,’ roept ze, ‘ik moet
gaan!’
Ik krabbel overeind en kijk naar de klok. De
avond is voorbij gevlogen. Aan de deur neemt
ze mijn hoofd vast. Ze geeft me een lange
zoen op de mond.
‘Tot ziens kanjer.’
Ze draait zich om en verdwijnt in de donkere
traphal.
Ik sta nog vijf minuten bevroren in het deurgat.
De grijns op mijn gezicht gaat niet meer weg.
Ik vertel Dirk alles. Hoe we elkaar hebben
leren kennen. Hoe ze de kamer doet oplichten.
Hoe ze twee kleine kuiltjes in haar wangen
krijgt wanneer ze lacht. Welk kleur ogen ze
heeft. Hoe ze altijd even over haar neus wrijft
voor ze iets zegt. Dat ze naar lavendel ruikt.
Hoe we de avond hebben doorgebracht. De
koude pizza en slechte rode wijn. Hoe we
aan elkaars lippen hingen.
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‘Weet je,’ zegt ze na een tijdje, stil, bijna
onverstaanbaar, ‘voor ik jou kende, was ik
alleen. Net als jij. Alleen op mijn werk, tussen collega’s waar ik niet mee praat. Alleen
op mijn flat, tussen buren die ik niet ken.
Alleen in deze stad. Alleen in een wereld vol
vreemde mensen. Ik moest enkel vechten.
Het kon me niet schelen of me iets overkwam.
Gewoon een nieuw lege flat. Een extra dode,
de zoveelste. Een bericht in de krant, derde
of vierde pagina. Mijn naam zou niet eens
vernoemd worden. Maar nu….’
Ze slikt en veegt haar tranen weg.
‘Ik moet gaan, die kloterobots gaan niet op
mij wachten.’
Ik vertel hem over haar werk. Het gevaar. Dat Ze staat op en doet haar jas aan. Ik stap uit
ze gewond was na de aanval gisteren. Dat ze bed en ga naast haar staan. We omhelzen
een briefje aan mijn brievenbus heeft gehan- elkaar. We kussen. Ik kijk in haar bruine ogen.
gen en ik niet kan wachten om naar huis te Ze forceert een glimlach.
gaan en haar terug te zien. Ik vertel het hem ‘Tot vanavond?’ vraag ik.
zonder schroom, in één gulp. Dirk luistert ‘Tot vanavond, lieve schat,’ zegt ze.
Ze opent de deur van mijn flat en loopt de
geamuseerd. Hij slaat op mijn schouder.
‘Ik ben blij voor jou, maatje! Zo te horen heb trap af. Ik blijf in het deurgat staan en staar
in de lege gang. Ik heb enkel een boxershort
je daar een topper te pakken!’ zegt hij.
aan en krijg het koud.
Wanneer de sirene loeit om de dagploeg af
te lossen, ren ik naar de uitgang. Ik spring in Ik kom te laat op mijn werk. Dirk staat net
de metro en haast me naar huis. Ik open de te praten met iemand uit het magazijn als ik
deur van de traphal en storm naar binnen. aan de band ga staan.
Niemand. Ik kijk even op de trap. Ik zie niets. ‘Ha, Don Juan! Eindelijk uit het liefdesnest
Ik open mijn brievenbus. Eén rekening van de gerold?’ vraagt hij.
energiemaatschappij en een reclamefoldertje ‘Tja, sorry hoor,’ stamel ik.
voor een pizzakoerier. Op dat moment hoor ‘Geen probleem, makker,’ zegt Dirk, ‘vertel
ik de voordeur opengaan. Ik draai me om en maar eens wat je uitgespookt hebt.’
daar is ze. Ze straalt en ik sta aan de grond Ik vertel Dirk over afgelopen nacht. Ik kan niet
genageld. Yoshimi loopt op me af en ik neem meer zonder Yoshimi en wil iedereen over
haar in mijn armen. We kussen. We kussen haar vertellen. Dirk vindt alles best en hoort
echt. Een kus van twee verloren zielen. We het geamuseerd aan. Ik stop niet met praten,
hebben elkaar gevonden en laten elkaar niet de hele voormiddag. Na de middag wil ik net
meer los. De wereld kan ontploffen wat mij vragen of Dirk misschien een idee heeft waar
betreft. Ik ben niet meer alleen. Ik laat haar niet Yoshimi en ik dit weekend kunnen uitgaan.
meer los. We gaan naar mijn flat. We lachen, Een leuk restaurantje of zo. Plots begint de
we maken een geïmproviseerde maaltijd met sirene te loeien. Dirk zet de band stil.
het weinige dat ik in huis heb. Enkele eieren, ‘Kom Johnny, we moeten naar buiten,’ zegt
wat pasta en kaas, een oude tomaat en wat hij.
vreemde potjes met kruiden. Yoshimi haalt Iedereen is verzameld op het parkeerterrein.
een flesje witte wijn uit haar flat. We krijgen In de verte zien we grote explosies. Er zijn drie
allebei de slappe lach wanneer we het resultaat robots. Groter dan gewoonlijk. Eén van die
van onze kookkunsten zien. Het ziet er ver- kolossen beukt in op een tank. De andere
schrikkelijk uit. En het smaakt verschrikke- richt een soort geweer op de aanvliegende
lijk maar ik geniet van elke hap. Na het eten apaches. De derde rukt een elektriciteitspaal
stopt Yoshimi met lachen. Ze kijkt me diep in uit de grond en zwaait er mee in het rond.
de ogen, staat op en neemt mijn hand vast. Een helikopter wordt in volle vlucht geraakt
door een projectiel en stort neer. Iedereen
Zacht trekt ze me mee naar het bed.
op het parkeerterrein houdt zijn adem in.
Ik knipper met mijn ogen en trek het laken We horen geschreeuw in de verte. De twee
over mijn hoofd om het ochtendlicht tegen overige apaches vliegen weg. Even gebeurt
te houden. Het raam staat open en de frisse er niets. De robots richten zich op en staren
lucht doet mij rillen onder de lakens. Yoshimi naar de horizon. In de verte verschijnen twee
komt uit het toilet. Ze gaat op de rand van straaljagers. Met een oorverdovend geraas
het bed zitten en doet haar schoenen aan. Ik vliegen ze in de richting van het slagveld. Ze
richt mij op en kijk naar haar silhouet. Ik wil vuren elk twee raketten af. De inslag is oorverdovend. Ik voel het vuur van de explosie
niet dat ze gaat.
op mijn gezicht. Waar de robots stonden, is
‘Blijf,’ zeg ik.
nu een enorme paddenstoelwolk te zien. De
‘Ik kan niet, ik moet,…’ zegt ze.
Ze staart naar de punten van haar schoenen. rook trekt langzaam weg. Alles is vernietigd.
Verschroeide aarde. Niemand juicht.
We zeggen allebei niets.
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Ik lees het briefje drie keer opnieuw. Ze kan
nu elk moment door de deur komen en de
tijd doen stilstaan. Ik glimlach. Ik stel me haar
gezicht voor en hoe ze haar lippen zacht en
glanzend op de mijn mond zal plaatsen. De
deur blijft dicht. Ik vouw het briefje zorgvuldig toe en stop het weg. Ik open mijn natte
jas en ga tegen de muur zitten. Ik wacht. De
duisternis valt. Mijn rug begint pijn te doen.
De knipperende TL-lamp houdt er finaal mee
op. Enkel het schijnsel van de noodverlichting
zorgt er voor dat ik de inkomdeur nog kan
zien. In de verte zijn explosies te horen. Ik
blijf wachten tot de deur opengaat.n

Ik heb moeite om te slikken. Dirk legt zijn
hand op mijn schouder.
‘Kom maatje, we gaan naar binnen,’ zegt hij.
De flessen komen voorbij. Ik zie ze amper. Ik tel
de minuten af. Ik wil naar huis. Naar Yoshimi.
Ik vind mijn sleutels niet. Het is 17u50 en ik
ben zeiknat. De regen klettert oorverdovend
op de straatstenen. Ik doorzoek nog eens al
mijn jaszakken en voel het sleuteltje uiteindelijk
zitten in mijn binnenzak. Ik open de deur.
Het portaal is leeg. Een TL-lamp aan het witgrijze plafond knippert aan en uit. Ik wandel
naar mijn brievenbus. Ik open mijn bus en
zie een papiertje liggen. Mooi in vier gevouwen. Ik vouw het open met trillende handen.

Illustraties door Christiaan Graafmans
Door Marc Gijsels

‘Je was briljant, je was lief. Je was enorm grappig en ontzettend
getalenteerd. En je was hier niet lang genoeg.’
J.J. Abrams.

‘Mijn ouders waren echte atleten en hadden graag gezien dat iets met
sport ging doen, maar het ging me niet af, ik was bar slecht in sport. Ik
wilde eerst basketbal spelen maar ik ben niet al te groot en blijkbaar
nogal onhandig. Dus dat werd geen succes… Wetenschapper, dat was
het. Maar toen ik met tijdens een experiment de badkamer in brand stak
was ook dat snel afgelopen.’ Anton Yelchin
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Naast acteren, hield hij enorm van lezen, en was ook dol
Schaken. Hij schreef muziek en speelde piano en gitaar
een band. Geboren in Leningrad (nu Sint-Petersburg),
Rusland, Sovjet-Unie, een Joodse familie. Zijn ouders, Irina
Korina en Viktor waren succesvolle professionele kunstschaatsers (paarrijders om precies te zijn, en als 3e bij
hun nationale kampioenschappen (in de Sovjet-Unie
met haar enorme historie en vele goede kunstrijders een
enorme prestatie) gekwalificeerd voor de Olympische
Spelen in 1972, maar uiteindelijk niet uitgezonden).
Zijn grootvader was ook een beroepssporter, een voetballer. Hij was een zes maanden oude baby toen zijn
ouders de Sovjet-Unie zijnentwille ontvluchtten en naar
de Verenigde Staten gingen. Uiteindelijk ontwikkelden zijn ouders uiteindelijk een coaching carrière in
het kunstschaatsen. Anton toonde zijn sterke persoonlijkheid al op de vroege leeftijd van vier, hij was dol op
acteren en wist precies wat hij wilde doen in zijn leven.
Hij volgde acteerschool in Los Angeles, en daar werd hij
uiteindelijk ook opgemerkt. Hij was slechts 10 jaar toen
hij zijn debuut maakte op televisie als Robbie Edelstein
in het medisch drama ER.
In de loop van zijn carrière als acteur, heeft hij al in
meer dan twintig speelfilms en tv-producties gespeeld.
Het grote publiek ontdekte hem op 11 jarige leeftijd als
Bobby Garfield, toen hij naast Anthony Hopkins speelde
in ‘Hearts in Atlantis’ (2001). Daarvoor kreeg hij in 2002
de Young Artist Award voor beste jonge hoofdrolspeler
in een film. Daarna werd hij gevraagd om Pavel Chekov
te vertolken in ‘Star Trek’ (2009), Charlie Brewster in de
remake van de ‘Fright Night’ (2011) en Jacob in ‘Like
Crazy’ (2011). In 2013 speelde hij weer Chekov in zijn
tweede Star Trek film; ‘Into Darkness’. Het derde deel in
de nieuwe filmreeks, ‘Beyond’, is dit najaar in de bioscopen te zien. Net als Walter Koenig is hij van Russisch Joodse
afkomst.

Niet alleen als acteur maar ook als mens was Anton graag gezien.
Internet en social media werden overspoeld door reacties na zijn
bizarre ongeluk. Op 27- jarige leeftijd werd hij van zijn familie en
vrienden ontnomen. Anton Yelchin, hij zal voor altijd herinnerd worden
in de harten van alle Star Trek fans over heel de wereld. n
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Door: Paul Ploeg
Titel:	Star Trek – Vanguard: Storming Heaven
Auteur:
David Mack
ISBN:
978-1-4516-5070-9
In het laatste deel van dit genre volgt de ontknoping van operatie Vanguard. De Federatie
staat op het punt de geheimen van de Shedai
te ontdekken en die te gebruiken voor zichzelf.
Daarbij zijn er verschillen van inzicht hoe deze
geheimen te gebruiken. De wetenschappers
die de geheimen van de Shedai hebben ontrafeld onder leiding van dokter Carol Marcus,
willen deze voor vreedzame wetenschappelijke
doeleinden gebruiken om zodoende het leven in de Federatie beter
te maken. Het militaire deel van de Federatie, Starfleet, heeft echter
andere ideeën hierover en wil de geheimen voor militaire doeleinden
gebruiken om zodoende de overhand te hebben op de andere grootmachten zoals de Klingons, Romulans, en de Tholians. Starfleet gaat
daarin zo ver dat admiraal Nogura alle wetenschappers van het ruimtestation Vanguard laat verwijderen. Starfleet houdt echter onvoldoende
rekening met de weerstand van diverse partijen. De Tholians, die al
langer bekend zijn met de Shedai dan de Federatie, doen er van alles
aan om te voorkomen dat de geheimen van de Shedai zullen worden
gebruikt. Ook al moeten ze hiervoor de Shedai die gevangen worden

gehouden op Vanguard doden en het ruimtestation vernietigen. Bij
de Klingons probeert Gorkon ondertussen corruptie en vriendjespolitiek binnen de Klingon Hoge Raad openbaar te maken, maar merkt
dat hij daarbij meer vijanden maakt dan dat hij er vrienden bij krijgt.
Net als het vorige boek, What Judgments Come, wordt dit verhaal
verteld vanuit het gesprek tussen de journalist Tim Pennington en het
voormalige hoofd van Vanguard, Diego Reyes, wat het verhaal prettig leesbaar maakt. De verhaallijnen vloeien hier samen tot een explosief einde. Wat ik zelf heel goed vind aan dit boek zijn de persoonlijke
interacties tussen de diverse karakters. De confrontaties tussen admiraal Nogura en dokter Marcus over hoe de geheimen van de Shedai
gebruikt moeten worden zijn heftig, de discussies tussen Marcus en
wetenschapper van Starfleet Ming Xiong die twijfelt tussen de overtuigende argumenten van Marcus en de bevelen van Starfleet zijn
interessant, en de relatie tussen Pennington en Quinn die tot een
einde komt door toedoen van T’Prynn en Starfleet. Dit boek is een
goede afsluiting van een genre waar eens niet de bekende Star Trek
karakters de hoofdrol in spelen.

Door: Paul Ploeg
Titel:	Star Trek – Department of Temporal Investigations: Watching the Clock
Auteur:
Christopher L. Bennett
ISBN:
978-1-4516-0625-6
Dit is een nieuw boek van een nieuw Star Trekgenre. Maar het onderVeel Star Trekfans zullen aan de titel zien waar werp van het boek is wel een onderwerp waar je van moet houden.
het verhaal over gaat. Het Department of De tijd, het verleden, het heden en de toekomst, tijdreizen, veranTemporal Investigations was te zien in de deringen in de tijd, tijdparadoxen geven je wel een hoofdpijn zei kapitein
Deep Space Nine aflevering Trials and Tribble- Janeway wel eens. Het lezen van dit boek is even wennen, zeker in
ations in de personen van Dulmur en Lucsly. het begin waar het af en toe op lijkt alsof men van de hak op de tak
In dit boek maken we nader kennis met het springt en er totaal geen logica in het verhaal lijkt te zitten. Als je daar
Departement dat er voor moet zorgen dat eenmaal doorheen bent, is het eigenlijk wel een lekker boek om te
het verleden, het heden en de toekomst zijn lezen. Veel oude bekenden uit de diverse Star Trek series doen hun
zoals ze moeten zijn. Elke verandering in de tijd wordt onderzocht intrede. Wat ik zelf goede geschreven vond is, hoe agent Dulmur
door dit departement en indien nodig hersteld. Het verhaal gaat in bij de DTI is terechtgekomen en vertrok om tenslotte weer terug te
hoofdlijnen over een partij die de temporal cold war uit de 22e eeuw, keren. Het geeft duidelijk aan dat als je bij de DTI wilt werken je stevig
bekend uit Star Trek Enterprise, opnieuw wil openen in de 24e eeuw in je schoenen moet staan. Dit boek is duidelijk voor de liefhebbers
en zodoende de geschiedenis weer wil veranderen. Het bekende duo die alles willen weten over tijd en de DTI.
Dulmur/Lucsly is één van de groepen mensen die erop uit worden
gestuurd om de diverse veranderingen in de tijd te onderzoeken en
die weer in oude staat te herstellen. Dat gaat niet altijd even gemakkelijk
want niet elk persoon die ze tegenkomen werkt zo maar mee. Daarbij
krijgt het duo ook nog te maken met collega’s uit de toekomst die
niet alleen helpen maar ook een agenda hebben, waardoor het werk
niet altijd even soepel gaat.
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Beste fan,
In dit bijzondere Star Trek jaar ook een primeur voor The Flying Dutch: haar
eerste digitale nieuwsbrief, met volop nieuws wat er in 2016 allemaal op Star
Trek gebied gebeurd . Over de jaren heen heeft de TFD haar ledenaantal zien
dalen, met daarbij ook de oplage van haar nieuwsbrief, naar twee per jaar,
waar dat in het verleden er nog zes waren. Minder nieuwsbrieven betekent ook
minder contact met de leden en daarom heeft de TFD besloten als proef een
digitale versie ervan uit te brengen. Deze is vrij beschikbaar, via onze website
www.tfd.nl. Wees vrij om deze nieuwsbrief te delen. En laat ons weten wat je
er van vindt op redactie@tfd.nl. Dit is ook de het adres voor geïnteresseerden
om zich aan te melden op de mailinglijst, zodat we je in te toekomst op de
hoogte kunnen houden van nieuwste Star Trek ontwikkelingen.
Voor 2016 zijn dat er legio. Het is 50 jaar na
vertoning van de eerste aflevering op televisie,
er zijn vele conventies die wereldwijd worden
gehouden om dit te vieren. Natuurlijk is er
de 13e bioscoop film Beyond, die 21 juli in
première gaat. En de nieuwe serie die voor
2017 staat aangekondigd!
Helaas bracht dit jaar ook slecht nieuws: het
plotseling overlijden van acteur Anton Yelchin
op 27 jarige leeftijd. Het was een bizar ongeluk
waarin hij op tragische wijze om het leven is
gekomen. Bij het leeghalen van zijn brievenbus is hij aangereden door zijn eigen auto,
die, mogelijk door een technisch probleem
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met de parkeerstand, achteruit is gerold
en hem noodlottig heeft getroffen. De TFD
wenst iedereen voor wie Anton Yelchin dierbaar was veel sterkte bij dit veel te vroege
verlies.
Rest mij nog een oproep te doen voor alle fans
om naar Beyond te gaan, die 21 juli in première
gaat. De TFD is erbij in Arnhem, Maastricht en
Tilburg. Kijk op www.tfd.nl voor de details. Personen in uniform worden gewaardeerd.
Groeten,
Groetjes van jullie voorzitter,
Pim Blokker.

20 juli

27-28 augustus 2016

Pathé Star Trek Marathon: Arnhem
Info: •••••••••••• https://www.pathe.nl/
Info: ••••••••• bioscoopagenda/arnhem

Amsterdam Comic Con
Locatie: •••••• Amsterdam RAI Exhibition
Info: • http:// http://www.
amsterdamcomiccon.com

21 juli 2016
Star Trek Beyond
Info: •http:// http://www.startrekmovie.com/
Pathé Star Trek Beyond: Première
Lokatie: ••••••••••••••• Pathé Maastricht
Info: • https://www.pathe.nl/
bioscoopagenda/Maastricht

Pathé Star Trek Beyond: Tilburg
Lokatie: •••••••••••••••••• Pathe Tilburg
Info: • https://www.pathe.nl/
bioscoopagenda/Tilburg

TFD magazine

17 september 2016
Fanclubdag
Locatie: ••••••••••• Dr. J.W. Paltelaan 103
Zoetermeer, Zuid Holland
Info: •••••••••••http:// http://www.tfd.nl/

24+25 September, 2016
Elfia Arcen 2015
Locatie: •••••••Kasteel Arcen, Arcen
Info: ••••• http://www.elfia.com/
events/elfia-arcen-2016/

Het bestuur van The Flying Dutch ziet er
als volgt uit:
Voorzitter:������������������������������������������Pim Blokker
Penningmeester:������������������������������ Henk Osinga
Secretaris:������������������������������������Anja Verstraten
Ledenadministratie:���������������������������Joyce Geurts
ledenadministratie@tfd.nl
De volgende personen zijn aanspreekpunt
voor overige functies binnen de
vereniging:
bestuursondersteunend(PR en infolijn):Marc Ghijsels
Conventiegroep: ���������������������������������Erica Leune
tfdeventcontact@gmail.com
Vrijwilligerscoördinatie:������������ Ronald Gordijn en
Peter-Jan Hanekamp
staff.starchaser@tfd.nl
Redactie:�������������������������������������������Joyce Geurts
redactie@tfd.nl
Webdesign:�������������The Entertainment Initiative
.
www.tei.nu
Lid worden?
Lid worden kan door een briefje te schrijven of
een mailtje te sturen naar de ledenadministratie.
U ontvangt dan alle benodigde (betaal)gegevens.
Na betaling van het lidmaatschapsgeld (19,-;
in de loop van het jaar aangepast naar rato)
ontvangt u:
•
Een lidmaatschapspasje
•
ons verenigingsmagazine
•
Korting bij verenigingsbijeenkomsten
Lidmaatschap
Het lidmaatschap loopt van januari t/m december
en wordt zonder opzegging stilzwijgend verlengd.
Te late betaling van het lidmaatschap leidt ertoe dat
we verzendkosten zullen moeten berekenen voor
het nazenden van de eerste nieuwsbrief (voor zover
de voorraad strekt).
Verhuizen?
Dan zeker een verhuiskaartje naar The Flying
Dutch. Het komt nog te vaak voor dat we bladen
retour krijgen omdat men vergeten is ons een
adreswijziging te sturen. En dat is jammer,
want u mist dan ons verenigingsblad met alle
informatie over Star Trek.
Het doorgeven van gegevens aan derden
Het is de vereniging alleen toegestaan
adresgegevens te verstrekken aan derden als u
daar schriftelijk toestemming voor gegeven
heeft via uw inschrijfformulier of via een briefje
naar ons postadres. Als u ons geen schriftelijke
toestemming gegeven heeft, kunnen wij ook niet
naar Star Trek handelaren bevestigen dat u lid
bent. U kunt dan helaas geen gebruik maken van
een eventuele korting voor leden van de TFD.
Opzeggen
Beëindiging van het lidmaatschap van The
Flying Dutch kan alleen aan het einde van het
verenigingsjaar. Het opzeggen dient minimaal
2 maanden voor het verstrijken van het lopende
verenigingsjaar schriftelijk te gebeuren, bij
voorkeur via e-mail.
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