Een netwerk kopen kunt u overal, maar
SYSTEM PLUS doet meer.
System Plus Rotterdam B.V. is een systeemhuis voor kantoorautomatisering. De Plus houdt
in: niet het verkopen van hardware alleen, maar het bieden van een totaalconcept. Naast
een zeer uitgebreid assortiment op het gebied van hardware, kan System Plus u van dienst
zijn met:
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Eigen Service Dienst
Specifieke netwerk-expertise
Diverse onderhoud/support-mogelijkheden
Detachering
Consultancy
Netwerk-beheer (remote en on site)
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Naast NovelI Networking Partner en UnixWare Reseller, is System Plus o.a. geautoriseerd dealer van:
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STAR TREKKERS:
GOOD LUCK!
drukkerf van Dooren BV
Trawlerweg 2
3133 KS Vlaardingen

0000

Beste allemaal,
Alweer zijn er 3maanden vergaan en hebbenjullie nu het tweede nummer in handen van het 'nieuwe' fanclub magazine. Sedert mijn vorige editorial is er veel veranderd: we zijn druk bezig met regionale en landehïkeactiviteiten
en voora!.' de club is flink 'groter geworden ~ Ookzijn we nog steeds in bespreking met Paramount over het verkrijgen van een 'officiële' status en de rechten over het verhandelen van Paramount merchandise. Daar moeten
jullie nog een beetje geduld voor hebben. 'AmbteIJjÏ<e'molens malen traag. Voorjullie Star Trek spulletjes verwijs
ik julhe verder nog evep naar de verschillende adverteerders, die vaat.net zo'n grote Star Trek Fan zijn alsjullie!
Verder kunnenju/he nu (bovenaan) zien hoe ik er UIt zie. Ik ben 34 en al zo 'n 10 jaar bij áe club (die ik mede heb
opgericht). In een volgend nummer zal Ikjullie vertellen hoe dat allemaal/fJ een lang en grtïs verleden tot stand is
gekomen. PLUSIk zal;iJllie verslag doen van het feit hoe ondergetekende, als onverschrokken repoastee plaatjes
heeft kunnen seneten van de ranch van BIII (Captain Kirk) Shatner tn Kentuc/(y. genaamd 'Belle Reve~
We gaan de komende raariden leuke tWen tegemoet: komende msehd begint de KRO w~er ({jj'delijk) met qet
uitzenden van 'The Next Generation' en er z~'n.diverse activiteiten (regionaal) gepland, h~eW!1het in ;l1fJi!;uliwel
wat rustiger zÇ11
zijn vanuit de club, ; v;f!1. de zomervakantie. Voor augustus/september zijn er meerdere activkel
ten gepland, zowel landelijk als regionaal, maar daarover elders meer. Vanregiomeetings worden mensen /n de
betreff8(lde regio tijdig op de hoogte gesteld (sorry, we kunnen dit niet elke keer *Iandehjk* aankondigen, als er
een regiomeetIng is. Dat kost a) te veel porto (voor 500+ mensen) en b} de gelegenheid die we hebben gereserveerd is berekend op een 'lokaal' karakter. Dat WIl niet zeggen dat, alsje toeval!t'gin de buurt bent, niet welkom
zou zijn, meer laat het bij voodeur effe weten. Je krijgt geen 200 man In een zaaltje bedoeld voor 50. en we
proberen het programma op zo 'n dag in elke regio ongeveer hetzelfde te houden, m.n. het videoprogramma).
Verder zal het Ie in deze NewsLetter opvallen, dat we veel aandacht besteden aan de meuwe Star Ti'eksede 'Star
Trek: Voyager~Deze volgt, min-of-meer; 'ïhe Next Generation r 012. Star Trek: Oeep Space Nlne' loopt nog steeds
in de Vs. Geen van bel'deseries is nog in Nederland te ontvangen, behalve als je een schotelantenne hebt en een
decoder voor 'Sky; dan kun je 'OS9' ontvangen. ûeep Space M'ne is op clubmeetings te zien en verder
verkrtïgbaar via de Free Record Shops, waar ze maar een paar maanden achter lopen bij wat er op de Amerikaanse
TVte zIenis. Volgensgoed ingeh'chtebronnen komen de Voyagerbanden mediojuni (duspraktisch nu!) in de winkels
te !t'ggen. Over het algemeen zijn we (alle TrekkIes) er heel goed over te spreken. Je leest er meer over in dit
nummer; maar ik vedlap alvast dat het hoofpersonage een >Vrouwe!t'jke"kapitein is: Kathryn Janeway genaamd,
gespeeld door Kste Mulgrew A tough cooke, zoals ze dat in het Engelszeggen. Na de püot en 6 affeveringen kan
ik wel zeggen dat ik haar erg goed vind. Maar oordeel zelf Op een regIomeeting, of door straks de banden zelf te
kopen.
Signing of!. ...
Jacquehne Coté
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GENE ROOOENBERRY
Tl;lJ.i L~ CO~JVE.~~TlON

In de bocken GENE RODDENBERRY TI-IE
MYTI-I AND TI-IE MAN BEI-IIND STAR
TREI~ en STAR TREI~ CREATOR: TI-IE
AUTHORIZED
BIOGRAPI-IY OF GENE
RODDENBERRY hebbenwe gelezenhoe Gene
als ziener optrad in een (televisie)landvan blinden. We hebbengezien hoe hij vanuit het vak van
politie luitenantbegon in de business van scenarioschrijven en hoe hij langzaam uitgroeide rot
televisie producentvan naam.
Star Trek was zijn creatie en dat
werd hem niet altijd in dank
afgenomen. Daarom nam hij ook
altijd eer aan waar hij die krijgen
kon. Maar in zijnlatere jaren, vooral
die net voor zijn overlijden, zag hij in
dat er toch meer was in zijn persoonlijkheiddan het behalenvan eer
voor vergane glorie. Hij had inzichten en wijsheden opgedaanover de
jaren heen, waarvan het zonde zou
•
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zijn als de wereld om hem heen daar
niet op zijn minst eens van kon
vernemen.
Met die opzet kwam YvonneFern in
het spel. Yvonne was een journaliste die door Geneen Majel zelf uitgekozenwas om mee te werken aan
een laatste akte van Gene's leven.
Deze laatste akte zou niet een
fysieke beschrijving zijn van Gene in
zijn laatste maanden, maar veel

eerder een optekening van zijn
gedachten, van zijn kennis en van
zijn wijsheden, die dan ook
filosofisch van aard zijn.
The Last Conversation is dan ook
niet zo maar een boek over Gene
Roddenberry geworden. Als je de
overige twee boeken het eerst
leest en dit als laatste, heb je een
voltooid drieluik over Genein je handen. Maar daar waar de eerste
twee over feitjes gaan, gaat dit
laatste over levenswijsheid en
menselijk inzicht. En Gene had bijzonder veel te vertellen in zijn laatste dagen.
Desalniettemin is dit boek niet altijd
even makkelijk te lezen. Het leest
niet als een bloemlezing van zijn
gedachten. Het leest veeleer als
een weergave van een psychologisch en filosofisch uitgedachte visie
van de huidige toestand en de
toekomst van het menselijkezijn.
Yvonne moest Gene altijd vragen
stellen want uit vragen kwamen
antwoorden die misschien wel zeer
onverwachte wijsheden naar boven
zouden brengen. Genezou dan over
haar vraag nadenken en de volgende morgen zou hij met haar zijn
antwoord bespreken. Hoe miserabeler zijn lichamelijke conditie
was, des te spitser was zijn mentale gedachtenwereld.
Gene heeft het in zijn ideeën veel
over de liefde, zijn liefde voor Majel,
zijn liefde voor zijn creatie Star Trek
en de desbetreffende hoofdpersonen, maar ook de liefde in het algemeen. Gene had in zijn betere jaren
een bijzondere passie voor de liefde
zelf. Hierover discussieert hij ook
met Yvonneen zo komen zeer openhartige beeldennaar voren.
Vervolg op pagina 8...
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TREI~ universum onder de loep Ie nemen.

PROGRAMME COMPLETE,
ENTER WHEN READY ...
Met de première van GENERATlONS
wordt de markt overspoeld met
handelswaar. Een van die objecten
zijn de poppetjes van PLAYMATES.
Deze "collecta bels" bleken in het
verleden al sterk onderhevig aan
prijsschommelingen. De eerste
serie poppetjes van STAR TREK
GENERATlONSzit vol met fouten
waarvan ik verwacht dat PLAYMATES ze, zoals gewoonlijk, snel zal
corrigeren. Bijvoorbeeld: alle TNG
figuren hebben rangstrepen op hun
mouwen, die in de film niet
voorkomen. Dat komt omdat PLAYMATES al begonnen was met de
productie en distributie toen de
producers van GENERATlONSbesloten om toch de kostuumontwerpen
van DEEPSPACENINEte gebruiken.
Nog zo'n voorbeeld; Kirk is te koop
in spacesuit, deze scene is uit de
film verwijderd, maar misschien wel
op de video- en laserdiscversie te
zien. Riker is op de verpakking een
lieutenant commander terwijl hij
commander is. De uniformen van
Diana en Beverly wijken af van zowel
de eerste filmontwerpen als van de
TNG serie en GENERATlONS.
Waarom zijn de PLAYMATESpoppetjes zo'n gewild verzamelobject
geworden? Dat komt omdat de fabrikant er een nogal eigenzinnige

manier van verzenden op nahoudt.
Dit in combinatie met hun snelle
reactie op eventuele fouten in
ontwerp of verpakking. Verkeerde
verpakkingen komen zelden voor
door de strenge uitgangscontrole in
Hong Kong, daarbij komt dat PLAYMATES zijn zendingen willekeurig
verpakt. Een handelaar die 50
poppetjes bestelt, krijgt dan een
willekeurige selectie toegezonden.
Hierdoor alleen al worden sommige
modellen zeldzaam. Even een aantal
voorbeelden; in de eerste serie
werd een Geordi gemaakt met een
losse visor. Deze uitvoering brengt
op de Amerikaanse markt nu al
gauw 100 dollar op omdat de visor
in een volgende productie serie
werd vastgezet. In Engeland is
AMBASSADEUR SPOCK (uit
UNIFICATIONleen zeldzaamheid en
ligt zijn prijs al boven de 18 pond.
Een simpele verpakkingsfout zorgt
er voor dat verzamelaars snel het
dubbele betalen. Zo brengt een
NOONIAN SOONG met een kaartje
van ESOQQzo'n 20 á 30 pond op.
Probeer eens een ENSIGN RO te
kopen, hoewel ze op alle overzichten
voorkomt is de verkrijgbaarheid
vrijwel nihil. Een leuke is THOMAS
RIKERdie op z'n TNG un.iform al een
GENERATlONS
communicator
draagt. Als afsluiter heb ik een com-

plete verpakking van CLASSICSTAR
TREK gezien waarbij er 2 Scotty's
en geen McCoy in de verpakking
zaten. Misschien kijk je vanaf nu
anders naar de poppetjes en heb je
voor je het weet een echt COLLECTORS ITEM te pakken.
PLAYMATESheeft nu ook grotere figuren op de markt gebracht.
Hoewel ze groter zijn en aanzienlijk
duurder vind ik dat ze er niet mooier
op geworden zijn. De gezichtsuitdrukkingen hadden een stuk beter
kunnen zijn.
Ik wil ook de collectie MicroMachines de revue laten passeren. Er
zijn op dit moment 29 verschillende
schepen in de MicroMachine verzameling. In de 2e productieserie
heeft GALOOBeen aantal oude en
nieuwe schepen gecombineerd. Als
je alle schepen wilt hebben ben je
verplicht ook die setjes te kopen
waarmee je dan dubbelen krijgt. De
laatste set die ik zelf kocht was de
GENERATlONSset met de ENTERPRISE-B. Het model is dezelfde als
de eerder uitgebrachte EXCELSIOR
alleen de kleuren en de naam zijn
aangepast. In deze set ook een
nieuwe KLiNGONBIRD-OF-PREYdie
de filmkleuren heeft gekregen en
mooi naast het vorige Klingonschip
past. Let op; de ENTERPRISE-Din
deze nieuwe set heeft een losse
schotel sectie en betere kleuren dan
het eerder uitgegeven model. Van
de EXCELSIORzijn 2 versies op de
markt: de eerste met de aanduiding
NX-2000 en de latere met NCC2000. De NX versie is gemaakt
voor de film STAR TREK-lil. Ik
verwacht dat de markt binnenkort
overspoeld zal worden met goedkope sleutelhangers
van de
MicroMachines schepen want die
kwam ik in Edinburgh in grote getale tegen.
NEDERLANDSE
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Ik kan nog vele pagina's vullen met
STAR TREK speelgoed voor de
verzamelaar maar ik sluit het
"speelgoed" af met een paar dingen
voor hen die niet zo graag modellen
in elkaar zetten. Er is een groot
aantal schepen op de markt die,
voorzien van geluidseffecten, een
mooie plaats op de schoorsteenmantel verdienen. Zo zijn er twee
ENTERPRISE-Dschepen waarvan
één voorzien is van gevechtsschade
IGENERATIONSmodel!, een 1701shuttlecraft, een Romulan bird of
preyen de Klingon battle cruiser.
Samen vormen ze een indrukwekkende vloot. Ook het grote
Deep Space Nine station en de runabout zijn fraai afgewerkte modellen
met leuke geluids-effecten. Als je
een grote vitrine hebt zijn de complete brug set van de enterprise en
de engineering playset dure maar
mooie stukken. De kleine sleutelhangermodellen van de TOS
communicator, type-I phaser, en de

o

tricorder lallen met geluidseffecten) zijn samen met de twee
sleutelhangers met elk zo'n 8 geluidseffecten, leuke hebbedingetjes
voor redelijke prijzen. Als je het leuk
vind om verkleed naar clubactiviteiten te gaan zijn er de type-I,
type-II, Klingon en Bajoran phaser.
Deze vormen samen met de starfleet, bajoran en medicaI tricorder

een prachtige aanvulling op je kleding.

ervaring maar Yvonne Fern weet
daarmee toch goed door te dringen
Een vast stokpaardje is natuurlijk tot het innerste van een man, die
ook de Prime Directive en hoe Gene we allen dachten te kennen.
dit zou toepassen op onze heden- Integriteit. Dat is waar het in dit
daagse wereld. Zijn antwoord boek en bij Gene om draait. Of men
daarop is onmiskenbaar: Zorg Gene nu ziet als overleden en figervoor dat er eerst een toekomst is ment van het verleden, of dat men
waarin er mensen kunnen zijn.
de herinnering van zijn bestaan met
Gene had ook een visie over socio- zich meedraagt, integriteit tegenorganismen als de mensen en over jezelf en tegenover anderen is
masse in tegenstelling tot de mens iets wat Gene iedereen zou aanals individu. Op zeer filosofische raden. Waar je het ook zoekt, je
wijze leggen hij en Fern uit hoe moet het eerst bij jezelf vinden.
macht en creativiteit hierbij werken In de latere hoofdstukken zei Gene
en hoe het zo mogelijk is dat een ook wel tegen Fern: vertel de lezer
serie als Star Trek zo veel sociale over Majel, of vertel ze over dit of
gevolgen kan hebben.
dat. Dan kon Fern uit haar persoonlijke kennis van Gene al uitmaken
Maar meer interessant zijn de per- wat Genewilde dat zij de lezer aansoonlijke gesprekken zelf, waaruit reikte.
Gene zelf naar voren komt. Het AI met al is The Last Conversation
boek schildert zo een Gene die we niet een makkelijkboek om te lezen.
nooit meer helemaalzullenzien. Het Je gaat als lezer een zeer persoonschilderij zal nooit helemaal af zijn, lijke wereld binnen van gedachten
want af en toe blijft er even iets en wensen van een zeer ambitieus
versluiert.
man. Het is gevuld met inhoud en
Het boek is als een nieuwe filosofie en leent zich ook bijzonder
waarheid, wat de mens de ogen moeilijk op bepaalde plaatsen voor
opent en het licht dringt tot hem vertaling. Maar als je er door heen
door. Niet altijd is dat een prettige komt, is dat niet alleen verrijkend

voor je kennis over Gene, maar ook
voor jezelf, want veel kennis van
Genegaat ook op voor jou en mij.
Yvonneschrijft het ook heel mooi: If
you watch Star Trek, look for yourself. Youwill be th ere.
Het boek bevat een voorwoord van
Arthur C. Clarke en is hardgebonden.De foto omslag laat Gene
in zijn laatste jaren zien, toen zijn
gezondheidhem al in de steek liet ..
Yvonne Fern heeft een goed,
intrigerend, diepgaand en levendig
boek geschreven dat niet alleen
vanuit de Star Trek optiek van
interesse is maar ook vanuit een
filosofisch standpunt van waarde is.
Zoals Majel al zegt op de omslag: In
a world of gossip, lies and distortions, this book shines with integrity. lt is beautiful. It is real. It is
Gene.
Wat kan ik daar nog aan toevoegen?

Vervolg van pagina 6:
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'Gene Roddenberry,
The last conversation'
Yvonne Fern
University of California Press
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Capraln's log, Stardate 9503.11
Ik had een afspraak
bioscoop

gemaakt met de plaatselijke

in Harderwijk:

Bioscoop

Atlantic.

Ik

ging samen met m'n zus en first offlccr, Esther
Boer en onze vader, een l"'lingon, "Thc Flying
Dutch" promoten.
Dieochtend kwam al heel vroeg, om
een uur of negen, Karl-Heinz van
Hardeveld om nieuwe flyers te
brengen en ik wou nog vragen of hij
aan boord nog een kopje koffie en
koek wilde nuttigen, maar hij had
haast en ging vrijwel meteen op
weg naar Amsterdam.
Na wat ontbeten te hebben gingen
we ons opfrissen en nog wat voorbereidingen treffen voor de stunt in
de bioscoop voor de voorstelling
van 19:00. Ik had meegedaan met
een prijsvraag van Veronica en ik
had twee Generations pins gewonnen en ze zaten vandaag nog bij de
post. Kwam goed uit, want m'n
first officer en de Klingon hadden
nog geen communicator en de pins
konden wel als zodanig fungeren.
Het was een hele toer om m'n
vader uit te dossen als Klingon,
maar met enig improvisatiewerk
resulteerden onze werkzaamheden
toch in een aardig gelukte Klingon.
M'n vader heeft al zo'n groot kaal
voorhoofd en lang haar, dus waren
enkele strepen met een zwart
make-up potlood voldoende. Daarna
nuttigden we een lekkere pizza en
om kwart over zes 's avonds
stapten we in het jacht, de C-BX.

ieder geval kondenwe meteen naar
het bioscoopzaaltje op de eerste
verdieping waar Star Trek
Generations gedraaid zou worden.
We kregen eerst wat te drinken en
al gauw stonden de eerste bezoekers voor de deur. We gavenze een
flyer en ik ging met m'n zus voor de
deur staan. In de zaal ernaast
draaiden ze Nell. We zagen veel
mensen daar naar binnen gaan die
naar ons keken en ze reageerden
best wel verbaasd. De Klingon
stond achter mij en een paar meiden schrokken toch wel van hem.
Ook waren er een paar die ik van
school ken en een paar die ik altijd
op catechisatie (of wel kattebakl
tegen kom. Daar zou ik maandag
wel meer van horen. Jammer
genoeg waren er niet zoveel
bezoekers voor
Star
Trek
Generations. Eigenlijk zouden de
Trekkers uit de hele omgeving toe
moeten stromen om de film te zien
met DTS geluid. Men gebruikt dan
het CD-ROM geluid waarbij het
geluid met time tracking in de pas
wordt gehouden met de film. De
Dolby installatie verandert de digitale informatie naar hoorbaar geluid. Er stonden en hingen dan ook
enorm veel boxen om alle geluiden
Toen we het bioscoopgebouw bin- te laten horen, wat een verbluffend
nen stapten, riep de vrouw achter effect heeft. Mijn persoonlijke
de kassa: "Daar heb je de beman- ervaring is dat het geluid veel reaning van de Enterprise!" . Eigenlijk listischer wordt weergegeven en je
zijn we de bemanning van de USS beleeft als het ware mee wat de
Harderwijk, maar wist zij veel. In mensen op het witte doek beleven.

De knal van de fles op de
Enterprise-B was dan ook een
enorme knal. Het is alsof je ook aan
boord van de Enterprise bent als
deze over de grond van de planeet
schuurt en met groot geweld de
hele oppervlakte omploegt. Er ging
nu wel heel wat anders door me
heen dan de week ervoor, toen ik
het in Oss zag. Daar had ik iets van
'redt alsjeblieft de Enterprise en de
bemanning', maar nu wist ik
gewoon dat de bemanningpraktisch
ongedeerd zou blijven, maar dat het
schip verloren was. NU leefde ik
meer mee met wat de mensen
doormaken omdat door dat nieuwe
geluidssysteem het geluid perfect
was. De bioscoop in Harderwijk
paste het systeem bij Star Trek
Generations voor het eerst toe.
Na afloop van de film gingen we
weer bij de deur staan waar alweer
nieuwe bezoekers stonden voor de
voorstelling van 21 :30. We hebben
nog een half uur flyers uitgedeeld en
toen werden we heel hartelijk
bedankt door meneer van de
Meulen en we kregen alle drie een
Generations poster. Van de Meulen
is ook aardig gek van Star Trek en
zo waren er wel meer bij het personeel van de bioscoop.
We hebben een hele gezelligeavond
gehad en we denken dat The Flying
Dutch heel wat nieuwe ledenaanmeldingen zal krijgen van nieuwe
leden.
Captain Hinke M. Boer of the USS
Harderwijk NCC 1702-A, a Galaxy
Class Starship. We houden the
Galaxy in de gaten totdat het
nieuwe vlaggeschip klaar is en
wellicht zal het nieuwe vlaggeschip
Enterprise heten zoals gebruikelijk.
Boer out.
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Cyberspace.

lfi' lED

The

ll~J
C\''BE SPACE

Final frontter. .. Zo wordt het

Internet door de enthousiaste Star Tiels fans ook
wel genoemd. En terecht. want wat je daar allemaal niet kunt vinden en doen over Star Trek is
eigenlijk niet een twee drie te beschrijven. Maar
toch wil iI", een poging wagen om een klein

tipje

van de sluier op te lichten. zodat jullie een idee
I",rijgen van de grote mogelijkheden die je als Star
Trel", Fan geboden worden als je op het Internet
z.it.

•
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Voor diegenen die nog niet weten
wat Internet is: Internet is een
wereldwijd netwerk van computers
die met elkaar in verbinding staan
via hoge-snelheidslijnen en waarin
continu informatie wordt uitgewisseld over alle mogelijke onderwerpen door iedereen. De meeste
gebruikers krijgen toegang tot
Internet via hun Universiteit of hun
werk. Wat in Nederland momenteel
vrij sterk op komt, is het gebruik
van internet van particulieren via
zogeheten
service-providers:
Instellingen die een verbinding met
Internet hebbenen waarmee je met
een computer en een modem thuis
verbinding mee kunt maken om zo
via hun computer ook toegang tot
Internet te verkrijgen. En dat is
zeker de moeite waard: Via Internet
heb je in principe contact met de
rest van de wereld. En de informatie is niet vertraagd, niet gecensureerd en in overvloed aanwezig.
Internet is het meest vrije informatiemedium wat we momenteel
kennen.

betere programma's gekomen om
op een eenvoudige manier Internet
te bedienen.Het mooiste voorbeeld
hiervan zijn de zogeheten 'grafische
browsers'
zoals Mosaic en
Netscape. Deze programma's
leggen kontakt met zogeheten
'Webb sites', die met elkaar in
verbinding staan en zo een 'World
Wide Webb' vormen. Het grote
voordeel hiervan is dat je automatisch van de ene locatie naar de
andere gaat, zonder dat je daar zelf
moeite voor hoeft te doen. Je wijst
gewoon een bepaald stuk van de
tekst of een plaatje aan (een zogeheten hyperlinkl en vervolgens gaat
je programma contact leggen met
de locatie waar de informatie staat
waar deze hyperlink naar verwijst.
Makkelijker kan het niet. 'Webben'
kan zowel met grafische als nietgrafische omgevingen. In eerste
instantie is grafisch natuurlijk
mooier, maar kost ook duidelijk
meer tijd. Mensen met langzame
modems zullen hier dus niet zo snel
voor kiezen.

Omdat de benadering van Internet
in eerste instantie niet echt voor de
gewone huis-tuin-en-keuken computer gebruiker was weggelegd zijn
er in de loop van de jaren steeds

Naast het 'Webben' kan je ook op
de 'ouderwetse' manieren nog het
internet op: Via E-mail (een elektronische vorm vld post, maar veel
sneller) kan je contacten leggen

met anderen, en je kunt je bijvoorbeeld abonneren op een list-server
(een soort van abonnee post die
berichten verzamelt en naar
iedereen die geabonneerd is door
stuurt. Let wel: Je krijgt dan ineens
heel veel post per dag) om zo zoveel
mogelijk informatie over een onderwerp te weten te komen (en waar
willen wij nou zoveel mogelijk over
te weten komen?)
Ook zijn er op Internet zogeheten
FTP-sites. Dit is een beetje te
vergelijken met een 88S. op FTP
sites staan bestanden die je er
vanaf kunt halen, maar tevens kun
je er bestanden naar toe sturen.
Er zijn zelfs babbelboxen op
Internet. Helaas moet hiervoor wel
iedereen op hetzelfde moment aanwezig zijn, wat vanwege de tijdsverschillen tussen iedereen nogal eens
een probleem op kan leveren.
Nu ik een klein beetje heb uitgelegd
wat Internet is, kunnen we de
plaatsen op Internet gaan behandelen waar je Star Trek of Star Trek
materiaal kunt vinden. Ten eerste
de Webb sites. Deze locaties worden aangeduid met een zogeheten
URL, zodat je ze rechtsreeks kunt
kiezen.
Viacam
(de
eigenaar
van
Paramount) heeft een Webb-site.
Je kunt hier informatie vinden over
de nieuwste Star Trek Serie: Star
Trek Voyager.Als je de site op komt
wordt je in de rol geplaatst van een
lid van de bemanning die zojuist bij
bewustzijn is gekomen en wordt
begroet door... De dokter.
Vervolgenswordt je uitgenodigd om
zoveel mogelijk de webb site te
verkennen en de informatie over
Voyager tot je te nemen. Na afloop

Joshua Bell, de auteur van een aantal technische artikelen met
betrekking tot Star Trek (waarvan
er, inclusief deze newsletter, al
twee vertaald en geplaatst zijn) is
ook via 'Webben' te bereiken. Hier
kun je nog een aantal andere artikelen vinden, alsmede verwijzingen
naar andere interessante plaatsen
waar je Star Trek kunt vinden. De
URLis:

U.S.S. VOY AGER

lf this is your first visit to the U.S.S. Voyager,

REPORT TO SICKBAY IMMEDIATELY!

kun je een evaluatie formulier wetenschap.
invullen en wordt beslist of je
geschikt bent om je taak aan boord De genoemde pagina's zijn grafisch
van de Voyager weer te vervullen. geillustreerd. Verder is er behalve
Let wel: er zit een vraag bij of je de beschrijvingen die er gegeven
weet waar Voyager bij jou in de worden niet veel noemenswaardigs
buurt getoond wordt. Geef hier te vinden. De meeste informatie zal
gewoonJA in, want anders wordt je iedereen waarschijnlijk wel bekend
nooit genezenverklaard.
zijn.
De site is heel aardig opgezet,
ondersteund met mooie afbeeldin- De URLSvan de verschillende sites
gen, geluid en video. Deze laatste zijn:
twee alleen voor gebruikers met
geluidsmogelijkheden en program- Star Fleet:
matuur die Quicktime video kan http.//www.imall.eom/startrek/star
afspelen. Let ook goed op de fleet.html
grootte van de bestanden: die kan
flink oplopen! De informatie op deze UFP:
site wordt ook regelmatig ververst http.//www.imall.eom/startrek/ufp.
en het is dus altijd leuk om er weer htm/
terug te komen. Zeker een aanrader.
NCC-1701o:
De URLvan deze site is:

http://www. imaff.com/stertrek/ncc
1701d1homepage.htm/

http.//voyager.paramount.eom/voy
ager.html
Dok Star Fleet, de Amerikaanse
Fanclub Organisatie, heeft een
eigen Webb pagina. Deze is sterk
verbonden met andere webb pagina's van de United Federation of
Planets en de Enterprise NCC17010 pagina. Binnen Starfleet
worden de fanclubs geacht hun
eigen sterreschip te zijn. Op de
webb pagina kun je dan ook een
overzicht opvragen met de actieve
schepen. Via de Linknaar de United
Federation of Planets kun je vervolgens zaken opvragen als: aangesloten planeten en de grondregels
van de UFP
De link naar de Enterprise geeft je
vervolgens toegang tot het
vlaggeschip zelf. Hier kun je informatie opvragen als: specificaties,
personeel, medische technologie en

Spelers van Star Trek: The
Customizable Card Game kunnen
ook op een webb pagina terecht.
Geen plaatjes, alleen een opsomming van alle mogelijke soorten
kaarten. Te bereiken via URL:

http://ussenterprise.asyne.
-bieknell/steeg. htm/.

vt. edu/

http.//www.uea/gary.ca/-jsbe/I/sta
r trek. html.
Voor de Klingons onder ons: Ook zij
hebben een eigen Webb page. Deze
is zeer leuk opgezet. Je kunt er
lezen over de taal, gedichten en je
kunt er Klingon leren! Een aantal
klanken zijn hier keurig voor je op
een rijtje gezet (mits je computer ze
af kan spelen) en je kunt een aantal
leuke zinsneden oppikken (ofschoon
ik de kreet <Hab SoSII' Quch!>
(Je moeder had een glad
voorhoofdll maar niet te snel zou
gebruiken). Een leuke site, waar je
rustig even kan blijven rondhangen.
Te bereiken via URL:

http://www.kli.orglKUhome.htm/.
Als Klingons op het Internet zitten,
dan kunnen Vulcans zeker niet
achterblijven. En dat doen ze dan
ook niet. Op de Vulcan Home page
kun je ontdekken waar Vulcan is,
krijg je natuurlijk een aantal wijsheden te lezen en kun je ook hier de
taal leren (ofschoon niet met geluid, zoals bij de Klingons). de URL
is:

http://www.ludwig.uel.ae. uk/st/Sta
rTrek/VuleanNu/ean.html.

Boven. De wcbb pagina van de
voyaqcr,

The Klingon lLanguage ilnstitute
!..":.,.,,.....;;,.~.;;, .... ;;.1 .;.t! '""",v, :;.'(,
....
-:•.1 ·""_l"':~l"':".1"""
~!';::.t~!.~~·~f',.,~t
,,"l:t~l:t~!'[;tl~.Z'r'~
..~tr"..'1:t~·';::...,~·,.:t:~·
•.:1

USS

Onder: De webb pagina van h<ztl"lingon
Taalinstituut.
NEDERLANDSE UITGAVE 11.

tegen!.

Bove!n:
De! wcbb
pagina van VULCAN
Onder:
De! wcbb
pagina van de! USS
Enle!rprise!,
NCC-

17010

Naast de Webb sites kun je ook op
ander manieren materiaal en informatie van Star Trek te pakken
krijgen. Via de Newgroups bijvoorbeeld. Hierin kun je discussietegen
komen over elk willekeurig onderwerp, en zeker over Star Trek. Je
hebt hiervoor wel een zogeheten
newsreader voor nodig. Wat hier
gebeurt is niet veel meer dan dat
Vulcan Information Centre
mensen informatie,
reviews,
For Extravulcanians
opmerkingen en standpunten betreffende het discussie gebiedwaar
Fans van de Star Trek: The Next clubs over de gehele wereld!. URL: men in zit plaatst en dat hier verGeneration zullen genieten van de http.//fvkma.tu-graz.ac.at/star-trek volgens weer mensen op reageren.
Een nadeelvan dezenewsgroups is
Webb site die hiervoor is ingericht. /fanaddr.html
dat er de laatste tijd nogal veel perIn dezegoed geillustreerde site kun
je de meest uiteindelopendevragen Dit zijn nog lang niet alle pagina's soonlijke vetes tussen de verschilen antwoorden vinden over deze over Star Trek. Maar zoals gezegd, lende discussierenden zijn losgeserie, inclusief een overzicht over je kunt via de ene Webb site ook barsten, waardoor het doel niet
de afleveringen, trivia vragen, een naar de nadere komen. En hiervoor echt meer gehaald wordt. Schrik
citatenboek en een zoekmogelijkheid wilde ik er nog specifiek twee noe- dus niet te erg als je een artikel
naar woorden uit The Next men, omdat die alleen maar tot doel leest waarin iemand een ander op
Generation. Op dezelfdemanier kun hebben te verwijzen naar andere een uiterst gemenemanier onderuit
je gegevens over Deep Space 9 Webb sites over Star Trek: probeert te halen, ook dat kan op
Internet.
opvragen of over de oude serie. http://www.cosy.sbg.ac.at/ref/star
Mooie sites met leuke beelden en trek/star_ trek_ resources. html#w
De namenvan de newgroups zijn:
geluiden. Te vinden op de volgende ww
UR~s:
ree.arts.startrek.info
en
Star Trek (TOS):
rec.arts.startrek. eurrent

http.//www.uvm.edu:80/-jfabian/

http.//www-iwi.unisg.eh!-sambueei/seifi/startrek/st-www.html.

Star Trek (TNG):

http.//www.ugcs.calteeh. edu/-we
rdna/sttng/

Als je hier kijkt krijg je eigenlijk pas
voor het eerst een idee hoe groot
Star Jrek op het Internet wel niet

Star Trek (OS9):

. I

IS..

http.//www.ee.surrey.ac. uk/Contrib
/SciFi/StarTrek/STDS9/
De besproken sites hoeven zeer
Tot slot nog een aantal andere leuke
sites:
Mr. Video Productions Home page.
Mooi geillustreerd met leuke informatie. Noemt zichzelf 'Your souree
for Star Trek Information'
URL:http.//www.ftms.com/vidiot/
Starbase 211. Een Star Base
'under construction' . Je kunt vanuit hier weer verschillende kanten
op naar andere locaties via leuke
grafische links. URL:

http.//www.efn.org/-d_mills/top.h
tml
Star Trek Home Page in Graz, Oostenrijk. Hier kun je onder andere adressen vinden van Star Trek Fan•

12THE

FLYING

DUTCH

zeker niet de beste te zijn die je op
het Internet tegen zult komen. Ik
vond ze in ieder geval aardig genoeg
om als voorbeeld te noemen. Maar
als je de verwijzingen in de laatste
twee sites zult volgen, kom je ZEER
zeker nog meer en mooiere dingen

rec.arts.startrek. fandom
rec.arts. startrek. mise
rec.arts. startrek. teeh
alt.shared-reality.startrek. klingon
alt.starfleet. rpg
alt.startrek
alt.stertrek. creative
alt.startrek. klingon
alt.shared-reality.startrek. klingon
ree.games.netrek
alt.sex.fetish.startrek
alt.games.xtrek
alt.fan.surak
alt.tv.star-trek. voyager
alt.startrek.cardassians

.session ~onfigure

Ook hier is de keuze, zoals je ziet,
zeer uitgebreid
Voor mensen die ook zaken van Star
Trek op willen halen, zijn er de FrP
sites waar materiaal op te halen is.
Je kunt hier op inloggen via de zogeheten 'anonymous FrP', waarbij je
als gebruiker anonymous inlogt en
als wachtwoord je e-mail adres
opgeeft. Vervolgens ga je naar de
juiste directory en kun je bestanden
ophalen / wegzetten. Je moet wel
een beetje de UNIX commando's
weten voor het veranderen van
directory en het ophalen. want die
moet je zelf in geven.
Voor plaatjes kun je onder andere
terecht bij:

f.ms.uky.edu (128.163.128.61,
directory
/pub3/images/gif/startrek
wuarchive. wustl. edu
(128.252.135.41, directory
/graphics/gif/t (trekkhanl
procyon. cis.ksu.edu
(129.130.10.801, directory:
/pub/pictures/jpg/Startrek
Ith.se (130.235.20.31, directory
/pub/images/poskanzer (trekl
isy.liu.se (130.236.1.31, directory /pub/images/startrek

Voor leuke parodie verhalen kun je
onder andere terecht bij:
ftp.cis.ksu.edu (129.130.10.801 •
directory's /pub/Startrek/stories
en /pub/alt.startrek.creative
Voor verhalen kun je onder andere
terecht op:
ftp.cis.ksu.edu (129.130.10.801 in
de volgende directories:

9~nT~:~"::t.
G~:

Commands

Help

a

7~tc: in 1.21 :ccond<o) «(l.516 Kbyte:/uc)

clotc

21 Coodbye.
> opon t .ns.uky.edu
20-

'~~:~î;:::c
::: :l:: ~~I~~m;ä~D~~
~~~cr,ËLëo~nf~;id:t:ii!~ity
er-chdvee

.29~3:Anonynou:; uaCl"$ nl,H:t .,...oYl«e

i\

~3:~~1
,:~ad:~~~~
ltk! ~r.,gc:oit~~
..Y~~~c~~~!ç~t\~:u~n(lt;nail

2020-U Y6u have l'll'oblcn: .. nail
292020 c8 .m:çf' .u'(Yocdu

PYP

:J01'YO,'

,

,I.'[c822 cOI,pli~nt \\dd.t·c:~.
addl·4:$$.

ec ft»t:?~,.u,ky.edll .. Or abbottel'-'C'.uky.edu
(Ue"Dion

u"-2.3<2>

Thu OP\' ? 18 :36:19

'ady.
31 C\\cct lo!)in ok.. eend yOlt1' conploto o"rn\ll "dtb'coc
30 CueuIlt loyin
ok_ eeeeee ,·cstl'j.ction$ 4\.)))ly.

MOl 19(4)

"

«e p.l~:mol'd,

)sgdcGr'~!~!:~äo:~g~!~;~~l~)'ek
Ftn

men.
.... ./story/tos
(-10 stuks)
.... ./story/tng
(-70 stuksl
.... ./story/ds9
(-5 stuks)
.... ./story/btw-tos-tng (-10
stuks)
.... ./story/beyond-tng (- 5 stuksl
.... ./crossover/*
(- 25 stuksl
Geluidenzijn onder andere te vinden
op:
smaug.cs.hope.edu
(35.197.146.1), directory
Ipub/sound/trek
uhunix2. uhcc. hawaii. edu
(128.171.44.71, directory /mirrors/info-mac/sound/st
(star-trek.hqx)
wuarchive. wustl. edu
(128.252.135.41, directory /systems/amiga/audio/samples/startrek
sounds
/mirrors2/info-macJOld/sound
/mirrors2/info-mac/sound/st
romulus. uloweIl.edu
(129.63.17.11 , directory
/msdos/Sound/AdlibS8/ROL
(startrek. rol)
bigmax.uloweIl. edu
(129.63.32.11, directory
/msdos/Sound/AdlibS8/ROL
(startrek.roll

Als laatste wilde ik je nog wijzen op
een echte Internet Star Trek
Fanclub, de USS Matrix. Je kunt
hier lid van worden, waarna je met
je mede fanclubleden op het
Internet van alles met Star Trek
kunt doen. Je kunt je aanmelden
door een E-mail te sturen naar
Roger P. Stearns. Zijn E-mail adres
is: pstearns@comp.uark.edu.
Ik hoop dat deze korte tour voldoende is geweest om in ieder geval
jullie nieuwsgierigheid te prikkelen.
Mochten jullie een uitgebreide lijst
willen hebben, stuur een mailtje
naar karlhh@yamato.knoware.nlen
ik zal je er een opsturen.
See you around in Cyberspace!
lü];IL

-semr

V617H6i1ilrVrLil.

Voor meer informatie over Internet
en hoe een aansluiting te krijgen
kun je bellen met de Stichting
Knoware in Utrecht. Het telefoonnummer van de helpdesk is: 030896775 of per 88S: 030-890917

En zo zijn er nog veel meer te noe-

NotOirec:tory

Q

Starfl•• t Cummand

Iutroducing Starfleer Commaud

• ob.'" S,orllecr
•

Active Sh~J)'

• :Bue,
•

Onder:
OIZ WlZbb
pagina van Star Fleer
cernmand

SII1rll<CIAc.demy

Star Flee~ Organization
• Ftett Operelio!\$
• Base OPCNtiOUi
•

Q
Boven: ElZn voorbeeld van een FTP
site met informatie

Serecee
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STARTFlE'K
Op Maandag /6januari was het dan
zover. Overal in de V.S. waren
Tiekkers samen qekomen voor de
ralavisie

en OOKvele ntet-Tiakhers

zaten voor de buis te KijKennaar het
nieuwe netwerk dat Paramount
gelanceerd had (United Paromount
Network). Er vlogen wat hamburger-

en autorectames voorbij en toen was
daar: /Star

Trek: voyeçer".

Een nieuwe legende was geboren.

"Star Trek: Voyager" is de nieuwste telg aan de Star
Trek stamboom. Net als "Star Trek: Deep Space Nine",
werd "Voyager" gecreëerd door Rick Berman en
Micheal Piller maar met een belangrijke toevoeging:
Jeri Taylor.
I
Jeri Taylor kwam in het vierde-seizoen Jan "Star Tre~:
The Next Generation" (1990l bB he schrijvers-tram
van die serie, toen ze hielp bij het herschrijven van (je
aflevering: "Suddenly Human" (176), Er waren wab
problemen met het script dat draaide om Jono, een
mens die opgevoed werd door Talarianen. Samen met
•
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Picard probeert hij zijn verloren menselijkheidterug te
vinden maar besluit uiteindelijk toch Talariaan te zijn
geworden.
Na de revisie van dit script werd Taylor aangenomenals
supervising producer bij he1 schrijvers-team van "The
Next Generatiqlli'. Ze hielp nog bij het herschrijven van
andere scripts er schreef er verschillende zelf.
In het zesde seizoen van ï~tarl Trek: The Next
Generation" (1992) werd ze bevorderd tot e~~utive
produ~er van "Star Tre~~Th~ Next Generation" ~n dat
bleef ze tot het einde van die seriF in 1994 ("All Good
Things... ". 277),
In 1992, toen Rick Berman (op dat moment executive

-

producer van ST:TNG)met het idee
voor een tweede Star Trek spin-aft
kwam, hielp Taylor met enkele creatieve ideeën voor wat uiteindelijk
"Star Trek: Deep Space Nine"
werd.
In 1993 liepen er voor het eerst
twee nieuwe Star Trek series gelijktijdig op de Amerikaanse zenders.
De kijkcijfers voor "Deep Space
Nine" en "The Next Generation"
toonden aan dat het publiek graag
twee Star Trek series per week zag.
Met het naderende einde van "The
Next Generation" in het zevende
seizoen, werd besloten een nieuwe
(vierde) serie te lanceren. Samen
met Rick Berman en Michael Pilier,
alle twee ook oud-gedienden van
"The Next Generation" en "Deep
Space Nine", creëerde Taylor de
nieuwe spin-aft "Star Trek:
Voyager", die dit jaar in première
ging.

Ril soa» &,7 ilr

bewonderen.
Misschien wel de belangrijkste innovatie zijn de nieuwe motoren, die
niet alleen een hogere maximum
snelheid hebben dan hun voorgangers (warp 9.975) maar ook
nog milieu vriendelijker zijn. Zoals
we in de aflevering "Farces of
Nature" (ST:TNG #261) merkten
kunnen de oude warp motoren
schade aan de ruimte toe brengen.
Als gevolg hiervan werd een
algemene snelheids limiet van warp
7 ingesteld door de Sterrenvloot.
alleen in uiterste noodgevallen te
overschrijden. De nieuwe motoren
van de Voyager zijn echter
beweeglijk, zoals bijvoorbeeld de
vleugels van de twintigste eeuwse
F-14's. De motoren kunnen omhoog

vrouwelijke kapitein in een Star Trek
serie; kapitein Kathryn Janeway
(Kate Mulgrew), voormalig wetenschappelijk officier aan boord van de
AI-Batani onder Admiraal Ppris.
Tegenwoordig is zij bevelhebbend
officier op de U.S.S. Voyager.Op de
aarde had ze een relatie met Je~e
'Mark'. ze haB daar ook' een hond ,
genaamd 'Bear' . Ze heeft een (
sterke persoonlijkheid die gezag uitstraalt maar is ook een echte
vrouw van vlees en bloed.
De eerste officier van de Voyager,
commandant Cavit. komt tijdens de
eerste rplss!e van het schip om het
leven, ~lj Wordt opgevolgd dOOI'
comma~dant I C~akotay (Robert
Beltran 1 'voormalig be~elh~bber
van ee Maquis schip, dat lin ~et

of omlaag gekanteld worden waardoor ze altijd een zo gunstig
mogelijk 'warp-veld' creëren met zo
min mogelijk schade aan de ruimte
om zich heen. Zo zie je maar weer,
ook Star Trek is milieubewust.
De transporters, uniformen en
communicatoren zijn allemaal wat
verbeterd ten opzichte van degene,
die we in "The Next Generation"
zagen, ze zijn echter gelijk aan het
niveau van "Generations" en het
nieuwe (derde) seizoen van "Deep
Space Nine". Nieuw zijn de rangpip- 'balkjes' . Deze goudkleurige
bal~es worden gedragen door de
ex-Maquis officieren en bevattenzwarte en witte streepjes die de
rang aangeven tbv. zwart-wit-wit
= luitenant commanderJ.
De bemanning van de Voyager
bevat een aantal' nieuwtjes'. Om te
beginnen is dat de eerste

Delta quadrant vergaat. Chakotayl
is een Noord-Amerikaanse indiaan
(zie ook "Yourney's End" ·ST:TNG"l. Totdat hij zich bij de
Maquis aansloot was hij Starneet
officier. Hijis een imposante, Ietwat
mysterieuze man die diepgeworteld
is in de cultuur van zijn volk.
Nog een nieuwtje is een zwarte
Vulcaan (sinds Mr Spock zijn alle
Vulcanenblank geweest). De eerste
gekleurde Vulcaanis Tuvoken wordt
gespeeld door Tim Russ, die we ook
al op de brug van de Enterprise-B
mochten bewonderen in "Star Trek:
Generations" . Tuvok is, in tegenstelling tot Spock in de originele
"Star Trek", een volbloed Vulcaan.
Hij is hoofd veiligheids officier aan
boord van de Voyager en heeft de
rang van luitenant-commandant.
Van alle bemanningsledenkennen hij
en Kapitein Janeway elkaar het

t

il&'ï1~17,7"7li.

Het nieuwe schip, de U.S.S.
Voyager, NCC-74656, (ontworpen
door Rick Sternbach) werd op stardate: 48038.5 in gebruik genomen.
Het draagt het motto: "For I dipped
into the Future, tar as human eye
could see; Saw the Vision of the
World, and all the wonder th at
would be ..." (Alfred TennysonJ.
Het schip is er een van een nieuwe
klasse van schepen: de "Intrepid'klasse. De schepen van deze klasse
zijn kleine (zo'n 141 koppen bemanning), wendbare en snelle onderzoeksschependie gebouwd werden
op aard station McKinley. Ze bevatten een nieuw soort chips die vele
malen sneller werken dan de oude
'lso
Lineaire Chips'.
Deze
'Bioneurale' chips simuleren de
menselijke beslissings patronen
Iintuïtiel en doen als het ware hun
beste gok naar een uitkomst, zodat
die veel eerder gegevenkan worden
en, om dokter McCoy maar eens te
parafraseren, "Hun beste gok is
zekerder dan de feiten van de
meesten."
Dok nieuw aan boord is de introductie van de zogenaamde 'HoloRoman' (Holo-NovelJ, waarin de
bemanningsleden,ieder in hun eigen
roman, de hoofdrol spelen. In
toekomstige afleveringen zullen we
onder andere Janeway in een
gotisch mysterie en Paris in een
ranzige pool hal in Marseille kunnen

Vorige Pagina:
'''are Mulgrew als
kapitein '''athryn
.Iancway

Deze pagina: De
USS Voyager.
NCC-74656
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ze een succesvolle oplossing heeft
gevondenvoor een anomaliewaarin
de Voyager gevangenzat.
Als laatste bemanningslid ook weer
een nieuwtje, een hologram. Nadat
de Medisch Hoofd Officier (CMOl,
Dr. Fitzgerrald, en het andere
medischepersoneel omgekomenzijn
tijdens de eerste missie van de
Voyager, wordt het Medische
Holografische Nood Programma,
EMP lûoc Zimmerman, Robert
Picardol geactiveerd. Het is een
programma dat opgebouwd is uit
verschillende medische databanken

Boven: Robert
Beltren als

Chakotay
Midden: Tim
Russ als Tüvols

vertrouwen in
ca. Tuvok is
reden waarom de

gedreven werd, de regering staat
onder bevel van het leger. Er
bestaat nu een status-quo tussen
Cardassia en de Federatie maar er
zijn
aanwijzingen
dat
de
Cardassianen in het geheim voorbereidingen treffen voor een aan-

val ..

45076.3
"Ensign Rail rST:TNG#203J

STARDATE:

De Cardassianen bezetten al zo'n
zestig jaar de planeet Bajor. De
bevolking van die planeet is gedwongen zich in andere delen van
het heelalte vestigen of op Bajor te
blijven en voor de Cardassianen te
Vl/erkep.Op Bajot en daarbuiten zijn
t@roristische cellen werkzaam die
-pr.oberen 8ajor te BevrÜden. Be.
~~ste Richtlijn fPdme Di~ectivel
~eerhoudt de Fèdw.atieervan jn te
yriirien In de machtsverhoudingen.
-;

helpen bij een missie. Hij is de zoon
van Starfleet Admiraal Paris.
Betrouwbaar maar ook jong en
roekeloos.
Vaandrig Harry Kim (Garret Wang),
Ops-officier (Communicatie), komt
rechtstreeks van de Academie en
werd voor zijn eerste missie gestationeerd op de Voyager. Speelt
Klarinet en is erg onervaren,
hoewel niet naïef.
Luitenant B'Elana Torres (Roxanna
Biggs-Oawson), hoofdingenieur,half
mens en half Klingon, heeft moeite
met haar Klingon helft. Ze was
voorheen ingenieur op het Maquis
schip. Na enige problemen is ze met
Starfleet Academie gestopt. Ze
heeft zich later aangesloten bij de
Maquis. Als de bemanningenvan de
twee schepen worden samengevoegd besluit Janeway haar tot
hoofdingenieur te benoemen, nadat
•
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zijn voor-

46357.4
"Chain of Command I & /lil
rST:TNG#236/237J

STARDATE:
STARDATE:

44429. 6

"The Waunded"
rST:TNG#186J
Als Starfleet kapitein Benjamin
Maxwell met zijn schip de U.S.S.
Phoenix schijnbaar een persoonlijke
wraak actie gaat uitvoeren, worden
we voor het eerst voorgesteld aan
het ras waartegen zijn haat zich
richt: De Cardassianen.
De Cardassianen voerden al vele
jaren geledengrensoorlogen met de
Federatie (een berucht voorval uit
die tijd was de Setlik 111moordpartijl. De Cardassianen zijn een volk
dat door hongers-nood tot oorlogen

Door een misleidend plot weten de
Cardassianen kapitein Jean-Luc
Picard van de U.S.S. Enterprise, tijdens een geheime missie gevangen
te nemen. Door hem geestelijk en
fysiek te folteren hopen ze tactische informatie 105 te krijgen in
voorbereiding op een aanval. De
poging mislukt en Picard komt vrij.
Na dit voorval stijgt de politieke
spanning tussen de regeringen van
de Federatie en Cardassia.

STARDATE:46379. 1

"Emissary" (ST:DS9#401)
Na jaren van bezetting verlaten de
CardassianenBajor. Bij hun vertrek
laten ze vernietiging in hun pad
achter. Het Cardassiaanse mijnstation 'Terok Nor' blijft in een baan
om Bajor achter. Op verzoek van de
ProvisioneleBajoraanseregering zal
de Federatie eventuele toelating
van Bajor beoordelen. De Federatie
doopt 'Ierok Nor' om tot ruimtestation 'Deep Space Nine'. Om de
vrede te bewaren en de toelating
van Bajor tot de Verenigde
Federatie der Planeten te
bevorderen, wordt commandant
Benjamin Sisko benoemd als bevelhebber van het station. Als er een
stabiel 'worm-hole' ontdekt wordt
in de buurt van de Denorios asteroïden gordel in het Bajoraansesysteem, wordt station 'Deep Space
Nine' naar de 'mond' van dit wormhole verplaatst.

moeilijk mogelijk te maken. De situatie dreigt te escaleren als de
Enterprise weet in te grijpen bij een
confrontatie tussen Cardassiaanse
militairen en Noord-Amerikaanse
indiaansekolonisten.

houdingen tussen de Federatie en
de Cardassianen. Ook de steeds
ernstiger wordende situatie met de
Maquis wordt steeds verder uitgewerkt. Vooral dit laatste is een
bewuste opbouw geweest tot het
achtergrondverhaal van "Voyager".
STARDATE:
Onbekend
De parallellen met onze huidige
"TheMaquis I & 11"
wereld zijn natuurlijk duidelijk aan(ST:DS9 #440/441)
wezig , van Noord-Ierland tot de
Als verzet tegen de Cardassiaanse Ghaza-Strook.
bedreigingen komt er onder de Maar zoals al eerder vermeld; dit
kolonisten een terroristische
alles vormt slechts de achtergrond
beweging op gang. Deze beweging waartegen Voyager zich afspeelt.
noemt zichzelfde 'Maquis' en heeft De nieuwe serie laat de oude
als doel de belangenvan de kolonis- vertrouwde Star Trek wereld
ten te beschermen. Daartoe wor- namelijk vrij letterlijk ver achter
den onder andere Cardassiaanse zich.
transporten opgeblazen, als ver- Tijdens de eerste aflevering
moed wordt dat ze wapens ver- "Caretaker" wordt de nieuwe
voeren. De Maquis vinden dat de U.S.S. Voyager door een buiteFederatie en de bijbehorende naardse beschaving naar het Delta
Starfleet hen in de steek gelaten Quadrant geslingerd, waarvandaan
hebben omdat ze niet tegen de het met een maximum snelheid van
Cardassianen
ingrijpen.
De warp 9.975, nog steeds om en
Federatie neemt het standpunt aan nabij de vijfenzeventig jaar duurt
dat de terroristen
opgepakt voordat ze weer 'thuis' zijn.
moeten worden om de vrede te
bewaren.
STARDATE:
48315.6
~

STARDATE:
47941.7
"Preemptive 5trike!1(ST: TNG #276)

Omdat de Maquis de moeizame
vrede tussen de" Federatie en
8ar~assia bedreigen, probeert de
Federatie iO de beweging te infil-.
trsfel1c De èajor~anse)!i.tenant R.Q,
Laren, wordt,
vanweqe de
gescbiedenis die haar ras met de
Cardassianen heeft, uitgekozen als
meest geschikt voor deze taak. Ne~
weer te ug op de EnterPf.ise.na een
jaar 'Gevor_gerdeTactischeTraining'
aan oe Academle.wordt Lt. Eloerop
uit gestuurdOm fïet vertrouwen
STARDATE:
47751.2
van de,1v1aquiste winnen en zo te
"Journey's End"
helpen de beweging op te I'olleo.
(ST: TNG #272)
Oe Federatie sluit een vredesver- Tijdens haar verblijf b] de 'terrorisdrag met de Cardassiaanse ten', realiseert Ro zich dat ze meer
regering, waarbij een 'gedemili- voor het standpunt van de kolonistariseerde zone' mMZJ wordt vast- ten voelt dan ze zou willen
gesteld. Door de voorwaarden van toegeven. Uiteindelijk besluit ze
dit verdrag vallensommige Federale haar functie binnenStarfleet op te
kolonies aan de Cardassiaanse en geven en zich bij de Maquis aan te
sommige Cardassiaanse kolonies sluiten. Ze is een van een groeiend
aan de Federale zijde van de DMZ. aantal oud-Starfleet-ge-dienden bij
Hoewel de Cardassiaanse regering de Maquis.
het ontkent, bewapent zij de nieuwe
kolonisten die zij naar de kolonies
aan haar zijde van de DMZ stuurt. Door al deze afleveringen heen is
Ze probeert op die manier het leven steeds gestructureerd gewerkt aan
voor de Federale kolonisten zo het groeiende verhaal van de ver-

"Caretaker"
(Star Trek: Voyager, #101)

Een klein Maquis schip verdwijnt,
terlNUl het achterna gezeten wordt
door een;CérdassiaansGalor-klasse
in de 'Baglands', een gebied
van e rlJifl')~e delor ionen stormen moeilijR Ijeg~anbailr is. Aan
boor& van dit ~d\ip b~\tindt zich
Tuvdk, de veifighêids offjciê~~vande
u.S.S. Vqyager, Qr)~e~het cdrymando va" kapitein Kattlr1n ~aneway.
Tuvok was ge(nfiltreerd ~ de
MpQuis om hun arrestatie te

SC~ir'

~at

Midden: Robert
Duncan McNeil
als Thomas
Eugene Paris
Onder: Garret
Wang als Harry
I~im
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Boven: Roxanna
Blqqs-Dawson
als [3'Elana
Torrcs
Midden: Robert
Plcardo als Doe
Ztmrncrman. de
holog rafischc
arts.

bespoedigen. Om hem en het
Maquis schip terug te vinden roept
Janeway de hulp van een gedetineerde ex-Maquis in, Tom Paris.
Deze is een uitstekend piloot en
kent de weg in de Badlands. Hij mag
mee als 'adviseur'. Op station Oeep
Space Nine, waar de Vayager
aangemeerd is, ontmoet Paris
vaandrig Harry Kim, de Ops officier
van de Vayager. Als Paris Kim uit de
winstlustige handen van ons aller
Quark weet te bevrijden, ontstaat
er een vriendschap tussen de twee.
Na de tussenstop op Oeep Space
Nine, vertrekt Vayager nchting de
Badlands. Daar aangekomenvolgen
ze het spoor van bet Maquis schip
naar het hart van cte Badtahds.
Plotseling WÓ(O h~trschip 'gescand'
door een conerei'Îte tetryon straal'
en komt ér een 'gepolariseerde
magnetische variatie' golf op ze af.
Nadat deze golf is ingesJagenkomt
de bemannlOglangzaambij en wordt
heli duidelijk dat het schip zwaar
beschadigd is. De sensoren geven
aan dat de Vayager zich nu in het
Delta Quadrant bevindt, zo'n
70.000 lichtjaar: vaf'l haar oorspronkelijke positie. (lecht vooruit
bevindt zich een enorme Installatie.
Op de brug zijn onder andere de
navigator , Stadi en eerste officier
Cavit omgekomen. Langzaamkomen
nu ook de schadeberichten van de
verschillende andere dekken binnen.ln de machine kamer is er een
microfractuur in de Warp kern
ontstaan en de ziekenboegreageert
niet meer. Janeway begeeft zich
naar de machine kamer en Paris en
Kim gaan naar de ziekenboeg. Daar
blijkt het medische personeel om
het leven gekomen te zijn en om de
•
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gewonden te kunnen opvangen nodig heeft'. Torres en Kim zijn er
wordt het Medische Holografische niet meer want ze waren niet 'comNood Programma in geschakeld, patibel'. Janeway en Chakotay
een holografische dokter. In de proberen vergeefs te achter halen
Machine Kamer weten Janeway en waar Kim en Torres dan wel zijn. De
de aanwezige ingenieurs de druk op oude man zegt slechts: 'Een schuld
de kern te verlichten waardoor een die nooit betaald kan worden, geen
ramp voorkomen wordt. Op het- tijd meer', en voor ze weten wat er
zelfde moment beginnen er overal gebeurd bevinden ze zich alweer op
op het schip mensen te verdwijnen de Vayager.
en als laatste moet ook Janeway Kim en Torres bevinden zich in een
hieraan geloven. De volledige soort ziekenhuis; hun hele lichaam
bemanning van de Vayager is naar is bedekt met tumorachtige bulten.
het binnenste van de Installatie ver- Torres, een half Klingonesevrouw,
plaatst. Aldaar vinden ze een aardse probeert te vluchten maar wordt
omgeving. Er staat een boerderij en verdoofd.
aardige boeren lopen tussen de Tuvok ontdekt dat de Installatie
bemanning rond om het hen naar energie pulsen zendt naar een
hun zin te maken met limonade of woestijnplaneet in een systeem
maisbrood. De tricorders geven aan vlakbij. De Vayager en de Maquis
dat dit alles een holografische pro- zetten koers naar die planeet in de
jectie is. Paris en Kim weten de hoop Torres en Kim daar te vinden.
bron van de projectie te vinden in
een oude schuur. Daar worden ze
opeens geconfronteerd met een
wat minder aardige meute die
aangeeft: "Nog niet op jullie voorbereid te zijn". De hologrammen
lossen op en voor" zich ziet de
bemanning een enorme zaal met
daarin de Maquis bemanning die
aan draden en pinnen ~ast ligt aan
de Installatie. Opeens bevindt zich
de bemanning van de Vayager in de
zelfde positie en een van de pinnen
zich langzaam in heli lichaam van
Kimj die schreeuwt van pijn.
De bemanQingwordt wak~er op de
Vayager.én de comJluter geeft aan
dat ze zich drie dagen in de
Installetie hebben bevonden. Paris
stelt vast dat Harry niet mee terug
is gekomen. Janeway neemt con- Onderweg pikken ze een vreemd
tact op met de Maquis bevelhebber wezen op dat Neelix heet en uitlegt
Chakotay. Die vertelt haar dat zijn dat d~j Installatie al een tijdje schehoofd ingenieur, S'Elanf\a Torres, pen Hiernaartoe haalt uit alle
ook niet terlig gekomen is en stemt hoeken van het heelal en dat de
toe om, sari'!én (!let Tuvo en nog energie straal bedoeld is voor de
é~n Maquis, aal} boord van de Ocampa, een volk dat op de woesVayagel'te komen om de situatie te tijnplaneet leeft. Neelix zal hen naar
bespreken. Eenmaal aan boord van de Ocampa brengen in ruil voor
de Vayager onthult Tuvok wie hij water, een waardevol goed in dit
werkelijk is en realiseert Chakotay systeem, aangezien de planeet van
dat hij verraden is! Toch besluit hij de Ocampanauwelijks water bevat.
met Janeway en haar bemanning Bij de woestijn planeet aangekomen
samen te werken in de hoop de ver- stralen Janeway en een landingsloren bemanningsleden te vinden. team, waaronder Neelix, naar een
Ze stralen naar de Installatie terug kamp van een volk dat de Kazonen vinden daar nog slechts een, Ogla heet. Om te onderhandelen
Banjo-spelende,oude man temidden hebben ze water meegenomen. De
van de holografische omgeving. De Kazon houden een Ocampa vrouw
oude man zegt dat ze weg moeten gevangen. Ze bedreigen Janeway en
gaan en dat ze 'niet hebben wat hij haar team en willen de technologie

die het water heeft 'gemaakt' (de
replicator l. Als de situatie penibel
wordt stralen ze met de vrouw
terug naar het schip. Daar blijkt dat
Neelix hen alleen naar de Kazon
heeft gevoerd om zijn grote liefde,
Kes, de Ocampa vrouw, te bevrijden. Kes besluit Janeway als dank
voor haar redding te helpenbij haar
zoektocht naar de vermiste
bemanningsleden.De Ocampaleven
onder de grond en noemen de
Installatie 'de Opzichter'. De
Opzichter heeft alle tunnels naar
het oppervlakte afgesloten met een
energie veld, maar op sommige
plaatsen zijn er doorgangen
ontstaan, zo is Kes uit haar wereld
vertrokken; omdat zewilde zienwat
er buiten wa~."
In bet zieken~uls vertelt een
Dcan;Qadokter Torres en. Kili);eat

Kes en Neelix stralen naar de grote
ondergrondse
Dcampa
nederzetting. Daar ontmoeten ze een
groep Dcampa die ook wil helpen bij
het vinden van Kim en Torres.
Terwijl Kes, Neelix en Paris de tunne Is
checken,
onderzoeken
Janeway, Chakotay en Tuvok de
stad. De pulsen van de Opzichter

kwamen had hun technologie een
nadelig effect op de atmosfeer van
de planeet. Daarom verzorgt hij de
Dcampa al zo lang, het is de schuld
van zijn volk dat ze ondergronds
moeten leven. Vroeger was er nog
een opzichter
maar die is
vertrokken op zoek naar avontuur,;

hij is nu als enige over en binnenworden intussen steeds sneller uit- kort gaat hij dood. Daarom zocht hij
gezondenen Tuvok concludeert dat in het heelal naar levensvormen
de Opzichter stervende is. De ver- met een 'compatible' genetisch
snelde pulsen zijn een poging de patroon, om zich te kunnen voortDcampa nog met zoveel mogelijk planten. Janeway legt uit dat de
energie te voorzien voor zijn dood. Dcampa voor zichzelf moeten leren
Ondertussen heeft Paris de tunnel zorgen en dat ze anders niet zullen
qevopdenwaarin zich Kim en Torres overleven. Tuvok meldt dat hij het
beVinden en hij meldt dit aan"" progra'ilma heeft gevonden dat hen
Janeway. Vlak daarna 5egjn4 (je weer naer huis brengt maar het
Opzichter de tunnels die hij 1I0~ de Duurt enige uren om het te activenergie toevoer: ~ebruikne af te eren.
slui!:enmet~n.orm krachtige.stralen Dndectusse[l zijn de Voyager en het
gie de nederzetting doen SGhuddfj[l! Maquis schip in een fel gevecht
De Veyage&is niet meer in staat o~ 0" "gewIkkeldml1,tde Kazondie nu ver." het team omhoqg te s~rr91~n,van- sterking hejJ,bengekregen van een
wege de storling
veróorîaakt
door .gr:ote
Slagkruiser.
J
>of
•
\
de Installptie....Jan~w~y..en\ haar De Opzishter zegt dat ze nu moeten
tearrnbegevenziohdus naar ae uun- gCjan. ~ij heeft Janeway's advies
nel waar Paris, Kes ~n Ne~li/('iJch al ter. har~e genffTlen en heeft al zijn
bevingen. Deze hebben inmid~els kennis naar ce Ocampa gestuurd.
TlDrresen Kim gevonden eÄlijn bijna Verder heeft hij een zelfverriietibuiten. Tijdensde klim omhopg blijft gingsprogr'llmmá
geactiveerd
de grond in de tunnel SChudden oflldat zijn technologie niet in de
onder de inslagenvan-de OQzicnter. verkeerde handenmag vallen.
Als Paris en zijn groep buiten zijn Als enige o~ossing om het Kazon
worden ze liegei] de_.grondgesme- oorlogsschip te vernietigen, besluit
ten door de tot nu toe Krachtigste Chakotay het Maquis schip op de
inslag. Pa~is ~eeft de Voyager kruiser te laten storten. Alle
opdracht iedereen behalve hemzelf bemanning straalt over naar de
en Neelix omhoog te stralen. Met Voyager, behalve Chakotay, die het
z'n tweeën dalen ze weer af in de schip tot het laatst mogelijke
tunnel en vinden daar Janeway en moment op koers wil houden. Vlak
zevrij zijn te gaanen staan waar ze haar twee metgezellen temidden voordat de twee schepen tegen
ook
willen maar dat hij niet weet wat er van een deels ingestorte gang. elkaar 'crashen', wordt
met ze aan de hand is of hoe ze Janeway en Neelix helpen een
terug moeten komen naar hun bewusteloze Tuvok naar buiten en
schip. De 'Opzichter' heeft hen Paris weet net voor de boel instort
naar hem en zijn volk, de Dcampa, het leven van Chakotay te redden.
gestuurd, net als al anderen voor Eenmaal terug aan boord van de
hen. Tot nu toe heeft niemand de Voyager treedt er een nieuw proziekte overleeft. Als ze buiten bleem op als twee Kazon schepen
komenrealiseren zezich dat de hele opduiken. Ze willen niet toestaan
nederzetting ondergronds gebouwd dat Janeway naar de Opzichter
is. De dokter legt uit dat de straalt en openen het vuur. Midden
Opzichter alles wat de Ocampa in het gevecht stralen Janeway en
nodig hebben verzorgt. Torres en Tuvoknaar de Opzichter om hem te
Kim willen zich niet bij de situatie vragen om de Voyager en het
neerleggen en zoeken een uitweg, Maquis Schip terug te brengen
terug naar hun schepen. Eenjonge naar waar ze vandaan komen. De
Dcampa vertelt hen over tunnels opzichter blijft weigeren en zegt het
naar het oppervlakte en ze gaan op niet meer te kunnen. Hij legt uit dat
zijn volk de ruimte onderzocht en
zoek.
Janeway, Chakotay, Paris, Tuvok, toen ze bij de 'Ocampa' planeet

J

Midden: .Jcnnlfcr
Llcn als t"es
Onder: Ethan
Philips als Neelix
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Trek:Voyager #1: Caretaker") is
reeds in de handel verkrijgbaar en
bevat een bijlage met foto's uit de
pilot. Het boek is geschreven door
Julia Ecklar en Karen Rose, onder
het pseudoniem L.A. Graf, en wordt
uitgegeven door Pocket Books.
Verder verscheen begin april, het
eerste originele "Voyager" boek:
"Star Trek: Voyager #2: Escape"
van Dean Wesley Smith en Kristine
Katheryn Rusch. In dit boek
belanden Janeway en haar bemanning op een planeet die meer dan
een dodelijke geheim bevat ... In juni
verschijnt: "Star Trek: Voyager #3:
Ragnarok" van Nathan Archer,
waarin de Vayager, tijdens haar

zoektocht naar een manierom thuis
te komen, midden in een ruimte
conflict terecht komt, waarbij beide
partijen voor niets terug deinzen...
In februari is Malibu Comics, na
"Deep Space Nine", ook begonnen
met de 'comic-adaptation' van
"Voyager", waarbij we maandelijks
op een nieuw getekend avontuur
getrakteerd worden. Enook in februari, tenslotte, verscheen van
Starlog de 'officiële tijdschriften
serie' van "Star Trek: Voyager".
Starlog bracht al eerder een
vergelijkbare serie uit voor "The
Chakotay, weggestraaid.
De langs te komen.Ze legt hemuit dat Next Generation"en doet dat op dit
beschadigde Kazon kruiser stort Chakotayen zij besloten hebbenom moment nog YQQ.r "Deep-SRace
tegen de Installatie.
de bemanningen van dJ beide N~nf" I~de}e ~OOi,uitge~0l.r~e~lIBinneninde Installatie voelen Tuvok schepen sa.rven-tevoegen t~êen~:c§Jor--tJi~schr),en
bevl_l;)tlen-~ch
en Janewayde inslag. De Opzichter Starfleet bema~,
C,ha~ö~ay"?al..._s~pse~ Vän afleverrng'en,/mi~ken
is opeens weer terug en zegt dat de nieuweeerste off1B.er.
~~1f:eh: , echter de schermen-ven gefs'eries
het zelfvernietigingsprogramma ze wil graa~t
iaiÎs:ide~n(e~·
è1rinterview~ met Qé acteurs en
beschadigd is en dat ,,~.!Lbet~iêfl: Rav~tconn
s._Ófficerl!:'w6rcif!9 Crëw.
meer kan repare!].O, da~stf{ft~j. ft; Pari~ is dolblij._Qird?~~JééKt
Dus voorlopig is er nog genoeg te
Janewa~em("_"1}1I.een....9.~
~a~ew~y.ge ~el])jl9Rm9\.t;[fj,zelegt...-"')Iezen totdat de afleveringen
zegt 1) Ivo~e ["'" allatie te~uUen " ~b' das het2nief makk~1j[;'Z~I z'J''ó-;"":beschikbaar zijn. BliJ'f voor meer
~~_.;.:.&
f) ,~ ".1{( ~~'
/
.,.;;..r 'e~~e~g_e~da~~
911ehbBIJ op maar dat~e:l'~)p~M..e:"We,f1r:ull~ Voyager nieuws natuurlijk ook dit
_-, ----'----' een snel~ t~ uwetS opgevend. De stellen 0 'zo ~sne.IJTlog~~;~eer
bladvolgen!
":Richtlijn, non-interventie, thuis ett ~~
S'yVj~..géeft
ze
~oet
opzij worden geschoven,ter ll"áriS gan ook de~dracht
een N.B.: de nummersdie tussen haakbescermingvan de Ocampa.;of Wé ~ers j~t.~~{" Naar huis."
jes vermeld worden bij de aHeverinwillen of niet, we zijn..betrokk~~': ~
r/
gen verwijzen naar het produktie
~:f'(r
Eenmaalterug op d.e'Voyaf)~e~) .......
"o.9'.i1ui'i1 /,7,7i'ili'i1L.i1,7il.
nummervandie aflevering,dit numJaneway de opQ(aèlit dè Instàfrä'tfe
mer geeft dus niet aan de 'hoeveelte vernietigen en voor ze dit doet Tot zo ver een preview van wat er ste' afleveringhet is.
verwittigt ze de Kazon van haar te wachten staat met "Star Trek:
intentie. In een geweldige explosie Voyager". Het zal waarschijnlijknog
wordt de Installatie opgeblazenen wel een tijdje duren voordat ,SliI,7E9 'siïlEE'ï's
na dit schouwspeldruipen de Kazon "Voyager" op de Nederlandse of
af met de boodschap Je hebt er Britse televisie te zien zal zijn. De
vandaageen vijand bij gekregen'.
video-versie zal, indien alles goed
Als de rust weer enigszins is gaat, vanaf juni 1995 in de winkels
weergekeerd en de belangrijkste liggen. Voor wie echt niet kan
reparaties zijn doorgevoerd, vraagt wachten is er goed nieuws want
JanewayParis in haar 'ready-room' het boek van de serie ("Star

. _~E;rs-e
~
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I'layic 4th ~ditiw" "wW avaitab'e ! ! !
4th Edition Boosters
f 5,50 display (36 boosters )
4th Edition Starters
f 18,50
.
Magie -lee Age, expected in June - Order now !II Same price as 4th Edition.
The Dark Boosters (English)
f 20,The Dark Boosters (Italian )
f 10,Fallen Empires Boosters
f 4,Star Trek Unlimited Boosters
f 6,50 display (36 boosters )
Star Trek Unlimited Starters
f 19,Star Trek Umited Boosters..........
f 17,50
Star Trek Limited Starters
f 50,Galactie Empires Primary Ed. Boosters
f 6,- display (36 boosters )
Galactie Empires Primary Ed. Starters
f 20,Galactie Empires New Empires Boosters
f 6,- display (36 boosters )
Galactie Empires New Empires Starters
f 15,- (see enclosed leaflet)

f 165,-

f 195,-

f 195,f 195,-

Galactie Empires is a new and exciting tradable card game set in space with super art and a very enjoyable game system. See enclosed leaflet. We have also inserted a special promo-card in this issue, whlch is
not available in the normal set.
.c..
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HUGECARD COllECTION I!!

O:~G"

«\8

1~

Unilimifed • Arabion Nights • Antiquities ·legends ·lhe Dark • Fallen ~mpiresand Revised~difion
A lSO
~tarTrek:TheNexf Generafion ( limifed and unlimifed edifions )
PLAY-BY-MAll
GAMES
UP TO 1000 PlAYERS IN ONE GAME III

Plus:
CreJ.it of f 10~- ir-, your f.:>lqyer-qccou~t
.ifyou ~e~t.io~ th.is q,J.
Ask for a free info package
The

PBM Express, PO Box 885, 3300 AW Dordrecht - Tel. 078-316453, Fax: 078-316474, BBS:078-316476
E-mail: paul@orion.nl

- Compuserve:

100141,404

/
/

/

/

/

/

/
/
/
/

/
/

/1<remer Imports is een Canadees bedrijf opgezet door de
/
eerste voorzitter van TheFlyingDutch. Het heeft een uitge/
breide catalogus samengesteld die men kan verkrijgen door
/
f6,OO te sturen naar Kremer Imports wat dan van de eerste be/
stelling uit deze catalogus afgetrokken kan worden.

/
/

~~~dteke~i~~e~
KremerImports heeft een hoeveelheid autographsgekocht van Paramount
(Creation) die zijnte koop voorde volgende prijzen:
Groep 1:

- William Sha1ner
- leonard Nimoy
- PatriekStewart
- DeFores1Kelley
- Woopie Goldberg

f 65.00 - per stuk

....................................................................................

Groep 2:

- Jonathan Frakes
- BrentSpiner
- Gates McFadden
- Rene Auberjonois (Odo)
- George Takel
- Walter Koenig
- Denise Crosby
......................................................................

Groep 3:

f 50.00 - per stuk

- John Delancie ( Q )
- Nichelle Nichols
- James Doohan
- Michael Dorn
- Nana Visilor
- Armin Shlmmerman
- Marina Sirtis
.........................................................

f 40.00 - per stuk

Gelieve betaling inclusief
5,00
voor verzendkosten met uw bestelling over te maken naar
bankrekeningnummer
420.193.650 vande ABNAmrote VlaardingentennamevanH.Hettinga.Hetgironummervande bankis3016.

Krerner

Imports

Vertegenwoordiger
in Nederland:
Henk Hettinga
Verheystraat 95
3131 DR VLAARDINGEN
Telefoon: 010-4355174, 's Zaterdags van 19:00-22:00

Speciale aanbieding tot 15juli 1995:
BÜaankoop van 4 autographs, 1gratis autograph uit groep 3

1NE~

C1JJ ~<PJ~l~ ~

~~RA

e ·~ GAME

De introductie van dir spel. dat in her spelregelboekje staar, begint met de regel; "wclcornc to a
universe with endleas posslbllltlas"
Daarmee hebben ze niet beter de
essentie van dit spel in een zin kunnen weergeven. Het is inderdaad
een spel met eindeloze mogelijkheden. Je kunt op jouw manier alle
avonturen, met alle personages uit
Star Trek"TNG" beleven. De spelregels zitten vernuftig in elkaar, en
daar waar het niet zo duidelijk is
wordt geadviseerd om je eigen
gezonde verstand in de spirit van
Star Trek "TNG" te gebruiken.

TlON1I

opmerkingen over dit spel wil ik een
rubriek maken voor het blad, waar
deze vragen geplaatst kunnen worden en als ik ze niet kan beantwoorden de lezers oproepen om hierop
te reageren. De antwoorden plaatsen we dan weer in het volgende
nummer. Als voorbeeld staan
hieronder twee kaarten afgebeeld
waarover ik graag suggesties wil
horen over het toepassen van deze
kaarten en wat 'Cumulative' en
'Not Cumulative' betekent.

missies op te lossen. Hierbij moet je
een bepaald aantal punten behalen
om het spel te winnen.
Met behulp van die missie kaarten
creëer je samen met je tegenstander eerst de 'spaceline'. Dit
wordt dan eigenlijk je spelbord.
Omdat je elke keer weer voor
andere missies kunt kiezen is het
spelbord bij elk spel dat je speelt Voor eenieder die interesse heeft in
weer anders. De 'spaceline' wordt het ruilen van Star Trek "TNG"
ook wel het "space/time continu- cards heb ik het volgende voorstel:
Stuur me een enveloptoe met jouw
um" genoemd.
Het spel bestaat uit 360 verschil- Missies oplossen doe je met behulp naam en adres plus een postzegel,
lende kaarten. Hier komt het enige van "Outpost" , "Ship", "Personnel" samen met een briefje waarop je
minpuntje om de hoek kijken: om en "Equipment" cards. Je komt naam, adres, telefoonnummer, gealle 360 kaarten te verzamelen voor "Dilemma's" te staan, er slacht en leeftijd staan in een gemoet je vele, vele starter sets eNof ontstaan "Events" en je kunt sloten gefrankeerde envelopaan mij
uitbreidings sets kopen. Deze "Interrupteren"
of toe. Vier weken na het verschijnen
starter sets van 60 kaarten met "Geïnterupteerd" worden door je van het blad maak ik van alle
inzendingeneen adressen-lijst die ik
spelregelboekje (à f 25,-) en de tegenstander.
uitbreidingssets van 15 kaarten là Zo kan je ook nog aangevallenwor- eenieder weer toestuur. Op deze
f a.50l zijn willekeurige selecties den of zelf de aanval inzetten. Dit manier kan ieder voor zich afspravan deze 360 kaarten. Dan zijn er vind je allemaal op de kaarten waar ken maken om Star Trek Cards te
nog gewone, ongewone, zeldzame dan ook afbeeldingen op staan uit gaan ruilen.
en ultra zeldzame kaarten. Dus Star Trek "TNG".
May your Trek be endless
voordat je de hele set compleet
hebt, heb je vele pakjes gekocht en Er zijn kaarten die niet zo duidelijk ïDI1 ilE KDI1/11/i
vele dubbele in je bezit.
zijn en ik kan mij voorstellen dat er Citer 1
mensenzijn die vragen hebben over 3068 HJ Rotterdam
Het is wel zo dat je, om het spel te dit spel. Van deze vragen en
spelen, maar 60 kaarten nodig
hebt. Maar ook je tegenstander
heeft er 60 nodig. Je kunt het spel
alleen maar met z'n tweeën spelen.
Zelf ben ik zeer gefascineerd door
het spel. Het is heel mooi uitgevoerd en het is elke keer weer leuk
om bepaaldepersonages of scene's
te herkennen en van welke aflevering het afkomstig is.
Het belangrijkste in het spel is om
NEDERLANDSE
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Binnen de: Fcdcratle zijn de: rncnlnqcn over de: ''''Iingons nogal eens
verdeeld. De: een zlet ze: als een oorlogszuchtig volk rncr barbaarse:
qcbruikcn, de: ander lsan zich heel qocd indenken in de: bclcvtnqswcrcld
van de: ''''Iingons. Om de: qcbrulkcn en qcwoontcs van ''''Iingons qocd te:
beqrijpcn. moer je: daarom her volqcndc van Chani vewter SC!plar
Dradon rncr aandacht lezen ....
De
planeet
Qo'noS,
, uitgesproken als "kronos" en geschreven
op
vele verschillende
manieren
zoals
KJinzhaien YUQ, dat
'De Wereld' hetekent,
is bijna 1.5 keer zo
groot als Terra. De pla~eet bestaat bijna ~itslult tend uit land met wat
ondiepe en erg zoute zeeën.
Anders dan bij de meeste
werelden van de M klasse is er
weinig vegetatie waardoor zo
ongeveer alle dierlijke soorten
vleeseters zijn. Doordärile as van
de planeet maar een paar graden
afwijkt is er weinig verschil tussen
de seizoenen. Een broe.(kas-eHectI
zorgt dat de temperaäur hoog
ligt v~or een wereld va~ de M
klasse. Klingons zijn zonder
twijfel een van de dnnr
Federatie meest onbegrepen volkeren. Graag
zou ik de aandacht
bestede.f1 aan een
aantal
vooringle n 0 men
gedachten die
bij sommige
non-Klingon
volkeren
leven.
Voor
dit

-
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onderwerp echter behandeld kan
worden moet eerst aandacht
gegeven worden aan de manier
waarop Klingons met elkaar
!1preken, Bij zo'n beetje alle volkeren
van dl Federatie zijn er immers
algemeen geldende regels over wat
beleefd is. zoals: Je kijkt de persoon
aan met wie je praat, je gaat niet
staan schreeuwen, wanneer je het
idee krijgt iemand te hebben
beledigd, verontschuldig je je jezelf
en zeer belangrijk: je onthoud je in
het begin van al te directe of persoonlijk vragel}.
In een gespre~ met een Klingon, en
dan vooral als je te doen hebt met'
een Suvwl! (warrior!krijger) doe je
er goed aan deze dingen te vergeten. Van belang is dan alleen of je
door middel van de woorden die je
kiest en de houdingclie je aanneemt
kan laten zien dat je de regels van
gedrag kent en respecteert. Deze
regels zij~ nauwke~?gheid, directheid, strijdlttstigheityen kracht. Met
deze regels in je achterhoofd zal je
er al snel ac~ter komen dat die
groep ruzieënde KJmgons gewoon
zitten te praten of dat die ober je
echt alleen maar een prettige
maaltijd wilde wensen toen hij zei:
Eet alles of je zal sterven zonder
eer.
Er zijn feministen die het )<Iingon
vol~ ervan beschuldigen te zijn
achter gebleven op het ~ebièd van
de zelfstandigheid van 'de vrouw.
Vervolgens wordt dan aangehaald
dat de vrouwen niet mogen
duelleren, aangezien dit een van de
voorrechten van de mannen zou
zijn.
Dm dit vooroordeel te ontzenuwen
is geen gemakkelijke taak aangezieQ
een man ?Ök nooit eens een vrouw
zou uitdagen tot een tfu{1. Toch ga ik
proberen enkele feiten over het
duel te presenteren teneinde het

vooroordeel te ontzenuwen.
Het recht om een kring voor een
duel aan te vragen is een
ongesohreven recht van elke volwassen ~Iingon man. Na de uitdaging zijn er traditioneel twee dagen
van voorbereiding op het duel. Een
om te herinneren, hiermee wordt
gedoeld op degenen die de krijger
zijn voorgegaan naar Sto-Vo-kor. Dit
is de klingon variatie op de christelijke hemel, een plek waar krijgers
tot' in de eeuwigheid glorieuze veldslagen zullen meemaken. En een om
voor te bereiden, deze tweede dag
wordt gebruikt om een cha'Dlch,
een secondant, uit te kiezen uit de
eigen familie. Deze controleert het
wapen van de tegenstander, is
getuige van het duel voor de familie
en zorgt voor het verwijderen van
het lichaam als de krijger mocht
falen. In zeer zeldzame gevallen kan
iemand van buiten de eigen familie
worden gekozen, zoals Capt. JeanLuc Picard van de IJ.S.S. Enterpise
die cha'Dlch was vdor Worf, zoon
van Mog. Het duel van Worf was er
een van"Verdediging van de eer van
de vader tegen een valse
beschuldiging. In de Klingon cultuur
zijn er echter nog vele andere redenen voor een duel: wanneer een
familie-lid zich nret gedraagt volgens
de regels vaf) de familie kan dit de
reden zijn voor een duel: belediging
van de eelvan een man, zijn vrouw,
zijn familie, zijn schip, zijn commandant of iemand onder zijn
bescherming. Maar ook promotie is
een goede reden. hoewel dat vaak
niet in de uitdaging wordt vermeld
en dat soort' duels meestal spontaan beginnen, over net algemeen
na een losse opmerking van de
uitdag_er dat hij ele orders van de
superieur niet opfzal volgen en vragen stelt bij diens mogelijkheden als
leider.

gevenlover
de mogelijke
manieren om geïnteresselrde
reden dat vroûwen 'worden
Klingons van het lijf te /ouden.
geweerd uit de kring van het duel. HQ~wel begrijpelijk, aangezien het
Het is niet uit discriminatie tussen lerdere verloop vers"'chilt van
de sexe maar uit pure noodzaak. IKlingon tot Klingon, is het ook erg
Omdat het voortbestaan van öe betreurensweardiç Een intieme
ngon gaat
qorDu' (clan/lamilie)afhangt van de relatie meE
dan een
hoeveelheide~ gezondheid van~ae namelijk vaak
vrucht~are vrouwen in de familie. soortgelijke rel
d~s reid.
'Chani
Feit iS'gewoond~ culturen die op een Mens.
houd- Vawter
uitbreiding belust'lijn zelden hun
Septar
sterkste vrouwen, die oud genoeg
Draclan is als
zifn om kinderen tè baren, aan
gevaar bloot stellen. ~ de Kllngon;:--~~-\
zijn met al hun oorlogsvoering een
volk met de wil totsexoanse, zoals sch~nlijk
ook de Mensen zich over he~§heelal gedragsr
hebbenverspreid. Sommigefa ilies directheid,
die volgens de traditie van de kracht), gecom
Marine leven geven hun vrOUWelij~ grip over de
ledentoestemmingom te duellere~. vreugde die
Bij dezekringen worden zeer zelden Klingons halen
buitenstaanders toegelaten enlde uit de
vrouwen zelf wordt afgeraden om Strijd.
buitenstaandersuit te dagen.
Niets is
Wat goed moet worden onthouden echtef
bij de bestudering' van de Klingon minder
cultuur is dat het eenvorkvan over- waar.
winnaarsis, de cultuur is gebaseerd Uit m~n
op oorlog. Zo ook de hofm"àkerij.Je ervaring
bent er snel genoeg achter of een met
Klingonvan de aJlderesexe geïnte- gebonden
resseerd is io/je als partner. Een ;Klingon stellen
manzallaagraar duidelijkhoorbaé![ blijkt dat wegrommen tegen de partner en derzijds respect.
daarbij zijn ta_rdenlaten zien. Ee~ liefde en zorgen
vrouw sluipt om haar pote~iële Voor elkaar
partner heen en maakt daarb)j een het vaandel
geluiddat het middenhoud'1tussen Berucht is dejaloezievan
het spinnen van een kat en het Klingon stellen: een partner zou
grommen van de mannen. Ben je maar (laar een ander hoeveQ te
geïnteresseerd, dan reageer je al kijken om een enorme re~lte
naar gelangvanje sexeo~ dezeflirt, creëret filieraan is een ding waar,
want vergis je niet: dat is wat het namelijkda\een man zeer heftig zal
is. In het verleden, op het slagveld, reageren wclnneerhij den}{dat zijn
was er geen tijd voor lange wan- vlouw onrech1\wordt gegaan.Maar
delingen in het maanlicht: a~es ,een vrouw zal even he~jg reageren
moest snel afgehandeld worden'l in dezelfde situatie. In deze, als in
Elkaarkennendeed je maar tussen vele andere situatîes, doet de
de gevechtef\ door of achteraf, als vrouw niet onder voor de man.
het klikte.
Wanneerje duzaeet d~ de Klingon
Het afwijzen va~o'n fiirt karJ.~or- a~n wie je ordt v\orgesteld
den gedaan zo der schsêe of gebondenis, an is het slim n~'etde
schande voor bei e partijIn. Twee fiirt ~tue~~~t te proberen, tenzij
van de algemeenbeKende'manieren je hou,dtrn een goed geve ht
zijn: weglopenof het ge6ruikenvan tot de dood. Verder klopt e
een zeer geritualiseerde zin, zoals niets van dat vooroordeel en
'het bloed van de krijger wordt is het een bewijs van de
koud' of 'ik moet nu evenmijn haren foute maar vooral newassen'. De meeste informatie gatieve beelden die er
bronnen zullen alleen informatie over Klingons worden
AI deze duels zijn tot de dood erop
volgt en hier ligt p~ meteen de

,
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Op 23 maart 1995 vond vanaf
12:00 in Vlaardingen in zaal
Prikkewater de 1e regionale
bijeenkomst plaats voor Regio
Zuidwest. Ofschoon het de bedoeling was dat het een REGIO
bijeenkomst was, mochten we toch
ook rekenen op leden uit het bovenste noorden en uiterste zuiden van
ons land en alles wat daar tussen
lag!. Hier waren we natuurlijk erg
verheugd over.

RtOINA

Vervolgens waren er 8 kandidaten indien je ook naar bijeenkomsten
die moedig genoeg waren om zich buiten je regio wilt komen. Nu kreop te geven voor de te volgen Trivia gen we wat commentaar van leden
Kwis. Hierbij was materiaal van de die niet tot de regio Zuidwest
Star Trek: Generations film als prijz behoren en aanwezig hadden willen
te verkrijgen. Na drie rondes zijn. Op deze manier hopen we
mochten de overgebleven kandida- iedereen toch van dienst te zijn.
ten in volgorde van finish hun prijs
STSlRFlEET
hier uit kiezen.

Hierna was het de bedoeling dat er
een blooper tape getoond zou worden van de Star Trek Serie. Maar
helaas: De band stond nog op NTSC
formaat en de plaatselijke Video
speler kon dit niet aan. Vandaar dat
besloten werd om de eerste versie
We hadden die dag de beschikking van de Nitpickers door te nemen.
over twee zalen. Eenwaarin we een Ookdit werd als leuk ervaren.
soort Dealers room hadden
ingericht en waar Star Trek En toen was het reeds 18:00 uur.
Merchandise te verkrijgen was. En De dag werd afgesloten en iedereen
een zaal waarin we de program- keerde, naar horen zeggen en naar
maonderdelen voor de bijeenkomst onze eigen ervaring, tevreden naar
deden. We begonnen met de huis. Het was zonder meer een
Nitpickers video, die wederom door goede dag voor de club: 185
Henk
Groenendijk
was bezoekers, 21 nieuwe leden,
samengesteld, maar die hij zelf belangstelling van de Media en een
(helaas) niet kon presenteren. Toch locatie met goede faciliteiten. Dit
waren de reacties op deze nieuwe hopen we snel opnieuw te doen.
clips zeer positief. Na een korte
pauze, waarin iedereen de mer- Nog een speciaal dankwoord voor
ehandise stands al een beetje ging onze rokende leden: Op ons verzoek
verkennen, kwam het onderdeel werd het roken uitsluitend buiten
waar een hoop leden op af waren het gebouw beoefend. En NIEMAND
gekomen: Oe vertoning van de Pilot heeft dit verzoek genegeerd. We
van Star Trek: Voyager (op z'n zijn echt heel blij met deze medeAmerikaans, dus inclusief reclame, werking en zullen in de toekomst
wat nogal eens een BOEtje opwek- proberen om andere manieren te
te). Net zoals in de bijeenkomst vinden om het roken op bepaalde
voor de Regio Oost (die in Zeist locaties mogelijk te maken.
werd gehouden) waren de reacties
Tot slot: In het vervolg zullen alle
zonder meer positief te noemen.
regiobijeenkomsten en landelijke
In de lange pauzedie hierop volgde, bijeenkomsten op de Hotline (010konden de leden in de 1e zaal 4160612) vermeld staan. Indien je
kaarten ruilen, een spel 'Klingon een zogeheten 'Tone' toestel hebt
Schaak' (qUn zHa) spelen of mer- kun je je hier dus op de hoogte
chandise van hun gading verkrijgen. stellen van alle regio bijeenkomsten,
•
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STSlmPEDE,
het project waarbij postzegels worden ingezameld en verkocht ten
bate van UNICEF en ASAP (Het
American Syringomyelia Alliance
Project) loopt goed. Blijf die
postzegels dus verzamelen!. We
kunnen alle postzegels gebruiken,
maar laat a.u.b. we een ruime rand
papier rondom de zegel zitten. Ook
neem ik sinds kort gebruikte telefoonkaarten in.
Voor de duidelijkheid: Stampede is
een doorlopende actie, je kunt dus
rustig een tijdje doorsparen, en je
hoeft niet véél zegels te krijgen om
mee te doen. Stuur de zegels op
naar het onderstaande adres of
neem ze mee naar een bijeenkomst
van de vereniging.
Ik ben nog wel op zoek naar lokale
inzamelaars, dus mensen die in hun
eigen plaats briefjes + posters
ophangen, bij bedrijven langs gaan,
enz. Een vel met informatie en tips
hierover is bij mij aan te vragen.
Martine E. Werlemann (Myranya)
Graaf Janlaan 69,
3708 GK ZEIST
tel.: 03404-24440

adres of door je aanmelding in te spreken op
de
Hot-line
COIO41606(2).

950715 - 950717

"Lwaxana Troi and mr
Homm in convcrsetlon"
Guests: Majel Barett
Carel Struycken
Richard Arnold
locatie: The Hospitality Inn
Cambridge Street
Glasgow
Info : Conundrum
P.O.Box 1598
Rutherglen
Glasgow G734HS

Samen I...urmen we er
een hele mooie dag van

maken!
17/rUW ilDrÄ V.il17ilr
H.il17i1 V.il17LrDI7.i1i1i1
17f1"D!I

In 1975 beschreef leonard Nimoy
zijn cariere als Mr. Spock in het
950605
boek "I am not Speek". Nog steeds
"Arqcllus 11"
is dit boek een zeer moeilijk te
landelijke bijeenkomst 'The Flying verkrijgen collectors item bij zijn
Dutch in OSS.
fans. Vandaar dat zij, en daar hoor
Info: Zie advertentie in dit blad.
ik ook bij, zeer blij zullen zijn met het
volgende berichtje. Dit stukje is
950612
afkomstig uit een brief die leonard
Verjaardag Jenc Wyall
Nimoy dit jaar schreef voor publi(Amanda ,Spock's rnorher)
catie in het jaarboek van zijn
Amerikaanse fanclub"
950617
"Ik krijg al jaren de vraag over wanVerjaardag Harvc Genne!l
neer ik een vervolg op 'I am not
(Wriler, Producer.Erarftecr
Spoek" zal schrijven. Het antwoord
Chlcf of Sraff.)
is... NU!
Het wordt nu geschreven.... Ik ben
950914
nu halverwege.... Ik zal het in Juni
bij de uitgever (Hyperion Books)
Verjaardag Walter I"oenig
(Mr Chckov, )
afgeven... Het zal in oktober in de
winkels liggen en de titel is:
950915 - 950916
'Wolf 359", rhe Garherinq

Sachas, Manchester
Guests: Majel Barett
MichaelO'Hare
J. M. Straczynsky
Info: Margo White
37 pranksome Road
Southend-on-Sea
Essex
In association with "Babylon 5 UK"
951116- 951119
"Assimilarion"

locatie:
Friendly hotel Milton Keynes
Registration: E 17.50 tot 1 juli
1995, daarna E 20.00
Info: Send large self-adressed
envelope to:
Stuart Banks
77 Hloy road av
South Harrow
Middlesex HA284D

" am Spock'
leonard Nimoy
Bron: Irene Batelaan

VRIJWILLIGERS
GEVRàDGiI
Voor
de
landelijke
bijccnhornst
van Thc
Flying Dutch in 1995
hebben w« 30 vr ijwilligers nodig om de
dag in goede banen te
kunnen leiden. We doen
dan 001... een beroep op
jullie om, als je I...unt en
wilt dit te doen. Geef je
op door een briefje te
sturen naar het redactie

Het bestuur

LiJ17i1ëll.lM
lëilë,7VëilGililëill17G

Igg~
Op
de
landclijl ...e
bijecnl...omst zal dit jaar
00«; voor het eerst de
landclijl ...c
ledenvergadering plaatsvinden in
de grote zaal van de
bioscoop van 1):00 tot
14:00 uur. Gezien de
kapaciteit van de zaal, is
het maximum
aantal
leden dat hierbij aanwezig kan zijn bepcrl...t
tot 300. Daarom het
verzoek om, als je hierbij aanwezig wilt zijn, dit
van te voren aan ons te
melden via het postbusof redactie adres.
OC!zC!pagina's zijn door
en voor leden in elkaar
qezet. HC!b jij ook iets
om mC!C!IC!delen / IC!vreqen? Stuur dan je bijdreqe naar bat redactie
adres:
"ThC! Flying Ou/ch"

s/erhaystraat 95
JIJlOR

Vlaardingen

VanwegC!
de
vele
lnzendiriqen is hel niet
altijd tnoqatijk om direct
te plaatsen. Maar wees
qetust: er zijn altijd vol-

qeride nutntnersl,
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THE TRP
Van

februari tot en rncr 7 rncl 1995 werd in

Edinburgh de qrootstc Star Tmh tcntoonsrclllnq in
Europa, en volqcns sornrnlqcn zelfs in de wereld.
qchoudcn. Jaap Mo<!rman doet verslag.
Na een nachtelijke overtocht kwamen we vrijdagochtend vroeg in
Harwich aan. We gingen verder per
trein naar het in Schotland gelegen
Edinburgh waar we rond 13:00
arriveerden. STARTREKTHE EXHIBITIONwerd gehouden in het CITY
ART CENTREwat direct naast het
station bleek te liggen. Aan de gevel
hingen twee grote spandoeken met
daarop duidelijk de ENTERPRISE-O
die je op grote afstand al kon
herkennen.

is gemaakt en wat voor effect het
geeft op het TV-scherm. Op de
begane grond stond een zeer groot
model van de ENTERPRISE-Awaarnaast een shuttle uit TNG aan het
plafond hing. Op de muren hing
informatie van bv. de acteurs, afleveringen en een mooie tijdlijn van de
oude serie met daarnaast wat er in
die tijd gebeurde. Zo kon je goed
zien dat er een parallel liep met bv.
de flowerpower en de Vietnam oorlog.

Voor we het gebouw binnen gingen
zagen we van buitenaf al een zeer
groot model van de ENTERPRISE-A
staan met daarnaast een levensgrote poster met daarop Kirk,
Spock en McCoy. Alle medewerkers
van het City Art Centre droegen Tshirts met daarop het federatielogo
en de tekst" crew". Na het betalen
van de toegangsprijs liepen we de
hal in en vrijwel direct tegen de
brug van de oude serie aan welke
voor de TNG aflevering Relics is
gebouwd. Het is voor een Trekkie
een hele belevenis om de knoppen
van de helm control te kunnen aanraken, wat we natuurlijk meteen
hebben vereeuwigd met ons 20e
eeuwse fototoestel.

Eenverdieping hoger kwamen we in
de wereld van TNG. Met o.a. het
originele uniform van Picard, Troi en
Data. De grote TNG transporter
was omringd met "props" zoals de
hypospray en medical tricorder van
Beverly Crusher en enkele PADDS.
Toen we een donker hoekje insloegen liepen we tegen de tafel aan die
in de readyroom van Picard staat.
Ik kon het niet laten om een foto
daarvan te nemen met mezelf

Overal om ons heen hoorden we
bekende geluiden, van de tune van
The Next Generation tot en met
allerlei geluidseffecten van de oude
serie.
Het is verrassend om te zien hoe
simpel de kleding van de oude serie
•
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achter DESTOEL(Er mocht nergens
opgezeten worden). Op deze etage
was ook een zeer ruim ingerichte
winkel die werkelijk uitpuilde van
artikelen tegen zeer gunstige prijzen. Helaas waren we te voet en
konden we maar een beperkte
hoeveelheid artikelen mee terug
nemen.
Op de 2e etage was een compilatie
van de verschillende films te zien,
waaronder de verschillende kostuums zoals die door o.a Kirk, Spock,

Deze keer voor iets zachtere prijzen
dan bij de eerder bezochte winkels.
We kregen iets te drinken aangeboden en maakten al snel kennis met
verschillende Engelse Trekkies.

Scotty en anderen zijn gedragen. In
het midden stonden een aantal photontorpedo's opgesteld vlak naast
de raket die Soran op de
Veridiaanse zon afschoot. Ook de
Klingonwereld was goed bedeeld en
zelfs de keizerlijke troon stond er
met daarnaast aan de muur een
levensgroot schilderij van Kahless
the Unforgettable.
Daarvandaan
gingen we in een keer door naar de
kelder waar ook weer de nodige
Star Trek artikelen gekocht konden
worden en waar de belangrijkste
spullen van Deep Space Nine te zien
(en aan te raken) waren.
Nadat we het hele art centre gezien
hadden waren we moe en gingen op
zoek naar onze overnachtingsplaats
in een scoutingschalet wat mooi
was gelegen in een buitenwijk en
vanwaar we heel Edinburgh konden
overzien.
Zaterdag gingen we vroeg op pad
om, ondanks de 4 uur durende
treinreis, vroeg in Londen te zijn.
Daar volgden we de beschrijving die
ik van Henk Hettinga had gekregen.
Dankzij zijn kaart konden we in korte
tijd een groot aantal winkels
bezoeken waar Star Trek artikelen
te koop waren. Het viel mij snel op
dat de prijzen hier zo'n 5 a 10 pond
hoger lagen dan in Edinburgh, waarmee gelijk de spijt kwam dat we
daar niet meer gekocht hadden.
Van de winkels was Forbidden
Planet ons belangrijkste reisdoel
omdat we daar erg veel over gehoord hadden. Hoewel het er erg
druk is en de scifi artikelen hoog
opgestapeld liggen vielen mij de
Star Trek artikelen wat tegen. Ik
had wat meer verwacht van het

speelgoed en de hebbedingetjes. In
de kelder echter was er een zeer
ruime keuze aan pocketboeken,
technoboeken en strips (ook van
Star Trek) waardoor de kelder een
waar Eldorado is voor de lezer van
deze dingen.
Nadat we eindelijk hadden afgerekend (Q-up for about 10 minutes)
hebben we maar een lokale Mac
beroofd van zijn ruime sortering
voedsel. Met een rond gegeten buik
gingen we op zoek naar de Page Bar
waar elke zaterdag een waar Star
Trek feest gehouden wordt. lt's a
bar Jim, but not as we know it! Dat
was het aanplak biljet waarmee
onze twijfel werd weggenomen. Bij
binnenkomst valt je meteen het
grote model van de ENTERPRISE-D
op dat midden in de bar aan het plafon hangt. In deze typisch Engelse
pub heerste een echte Starfleet
sfeer. Achter de bar hingen leuke
karikaturen van Star Trek figuren en
aan de muur verschillende foto's
van bekende TNG acteurs. Ook was
er een handelaar aanwezig met (ja
weer) de nodige Star Trek artikelen.

Toen ik even naar het toilet ging
wist ik zeker dat Bob, zo heet de
eigenaar, een Star Trek freak is
want met het openen van de deur
naar het toilet hoorde ik het geluid
dat alle deuren aan boord van de
ENTERPRISE maken. Omdat we de
nachtboot terug moesten halen
konden we maar anderhalf uur
blijven, maar in de tijd dat we er
waren, was het aantal mensen in de
bar vertienvoudigd. Na een hartelijk
afscheid liepen we de bar uit, het
geluid van de aflevering Deja Q
achter ons latend. Vol met leuke
ervaringen en behangen door een
groot aantal plasticzakjes met
daarin een deel van het Star Trek
universum gingen we op weg naar
huis. Met pijnlijke voeten en een
vermoeid hoofd viel ik op de boot in
slaap en droomde van een nieuwe
aflevering van ... Ja natuurlijk;

STARTREI~
THE TRIP!

Vortqc pagina:
Bov~n: O~ ~nigt!
echte Star Tr~l'\ Bar
in London
Onder: O~ 'brldqc'
van de 'oude'
op de
Tènroonsrelltnq in
Enl~rpris~

Edinburgh

Deze

Pagina:

Boven: De tafel uit
Plcerds Rt!ady Room
Onder: Pagt!s bar,
van binnenuit
b~k~k~n.
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Vanaf Star Tr~k: Thc Ncxr Generarlon
hebben we kennis kunnen rnaken met het
bcqrlp "Holodcck", een speetale ruimte
waar met behulp van de computer alle fantastën w~rl"\~lijkh~id kunnen worden. Over
her functioneren van deze ruimte is veel
qczcqd en qcschrcvcn. en wa hebben deze
lnforrnetie voor

jullie eens op een rijtj~

g~z.~t.
Het Holodeck: Een speciale kamer
waarin elke fantasie een levensechte vorm kan worden
gegeven. Naast ontspanning heeft
deze ruimte ons ook regelmatig
spanning gegeven, meestal vanwege een foutje nhe Big Goodbye',
waarin het holodeck van slag raakt)
of een verkeerd geïnterpreteerd
commando CElementary my dear
data', waarin Geordi de opdracht
geeft een tegenstander te maken
die DATA kan verslaan, met alle
gevolgen van dien). Over het hoe en
waarom een Holodeckwerkt is veel
bekend, en in dit artikel zullen we
dat proberen uit te leggen, in de
vorm van een vraag en antwoord
spelletje.
I.RDE ECHï 1.5 ECRï7
"Hoe werkt het?"
Een holodeck kan op de volgende
manieren simulaties maken:
1. De muren kunnen holografische
beelden projecteren, die oneindig
door lijken te lopen. Voorbeelden
hiervoor vinden we in 'Encounter at
Farpoint' en 'Ship in a Bottie'

•
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2. Er kunnen ruimtelijk hologrammen worden geprojecteerd. Toen
Picard bijvoorbeeld ging paardrijden
(aflevering "Pen Pais"), waren de
meeste bomen waarschijnlijk pure
hologrammen, aangezien het niet
waarschijnlijk zou zijn dat hij tegen
ze aan zou rijden.
3. Hologrammen kunnen worden
versterkt met krachtvelden om een
vast object na te bootsen. Een
voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld
het boek dat Picard gooide in 'Ship
in a battle'
4. Er kan gebruik worden gemaakt
van replicator technieken om echte
materie te creëren. Voedsel op het
holodeck is hier een voorbeeld van.
De meeste levenlozeobjecten waarvan het waarschijnlijk is dat ze worden gegeten of die kenmerken
hebben die moeilijk te simuleren zijn
(zoals bijvoorbeeld water) zouden
op deze manier worden gemaakt.
5. Een bewegend object wordt
gemaakt uit een gedeeltelijk stabiele
vorm van materie die door de
Holodeck replicators voor gebruik
op het Holodeck wordt gemaakt.
Indien deze materie het Holodeck
verlaat, vervalt ze tot pure energie.

De materie van een object wordt bij
deze manier samengehouden door
krachtvelden die op moleculair
niveau werken, in tegenstelling tot
het daadwerkelijk maken van een
object tot aan de moleculaire
bindingen.
Zonder
deze
krachtvelden desintegreert het
object. Voorbeelden hiervan waren
de gangsters in 'The big Goodbye',
Picard's paard in 'Pen Pais' of
Minuet in '11001001'.

De projectie / holografische /
krachtveld simulaties zijn makkelijk
door het Holodeck te realiseren, en
van de hologram/ krachtveld / replicator simulaties zagen we voorbeelden in 'Encounter at Farpoint'
(waarbij Wesley nat werdJ.
Het is echter niet onwaarschijnlijk
dat de holodeck-materie simulaties
niet mogelijk waren voordat de
Bynars het systeem een upgrade
gaven in '11001001'. Dit verklaart
Rikers verraste reactie ten
opzichte van de getrouwe weergave
van de Minuet simulatie.
Tevens zorgt het Holodeck ervoor
dat het soort simulatie van een
object vloeiend overloopt van het
een naar het ander. Bijvoorbeeld:

deze aflevering wordt uitgelegd, en
dat is waarom de computer hier
geen voorspelling over kon doen.
Gerepliceerdeobjecten zoudenzonder problemen van het Holodeck
gestraald kunnen worden, maar
alles wat door middel van
krachtvelden bij elkaar worden
gehouden zou direct uit elkaar
vallen.
"Maar hoe komt het dan dat zoiets
simpels als een stoel in 'Ship in a
bottIe' niet gerepliceerd was?"

echter niet altijd even makkelijkom
te zien wat er nu wel wordt
gerepliceerd en wat niet. De
sneeuwbaldie Wesleygooidein 'The
Naked Now' kon makkelijk worden
gerepliceerd. Het boek dat Picard
gooide in 'Ship in a Bottie' kon
makkelijk worden nagebootst door
"Hoe zit dat als je eet op het krachtvelden en werd dus niet
Holodeck.Gaat Troi daar naar toe gerepliceerd.
om slank te blijven ondanks af/e Het papier in 'Elementary, Dear
chocoladedie ze eet?"
Data' was waarschijnlijk gesimuleerd totdat de computer in de
Zoalseerder gezegd:Voedselop het gaten kreeg dat het van het
Holodeck wordt gerepliceerd. Als Holodeck zou worden afgedragen,
het op een andere manier zou wor- waarop
er
naadloos
een
den gedaan, zou het in energie gerepliceerde vorm van werd
overgaan of verdampen als je het gemaakt.
holodeck verlaat, wat geen prettig
idee is.
"LiepPicard danniet te liegentegen
Moriarty
{,Elementary, Deal'
"Wat bedoelen ze met de uit- Data')?"
drukking 'vleespop' die wel eens
naar voren komt?"
Volgens verschillende betrouwbare
bronnen
was
dit
Gene
Een 'Vleespop' is een oude uit- Roddenberrys bedoeling. Als het
drukking die weer nieuw leven is papier van het Holodeck kon woringeblazen om een gerepliceerde den afgedragen, waarom Moriarty
menselijkevorm weer te geven die dan niet? Gelukkigwerd dezescene
op het Holodeckwordt gemaakt en weggehaald en zoals altijd: de
wordt
voortbewogen
door waarheid is wat je op het kleine of
krachtvelden.Als dezekrachtvelden grote scherm ziet. Dit betekent dat
zouden falen, zou je een levenloos het standpunt met betrekking tot
lichaamoverhouden.
het repliceren van mensen stand
blijft houden: De computer kan
"Maar kan je dan dingen het domweg niet zoveel informatie
Holodeckafdragen?"
opslaan.
Iemand ziet een boom in de verte
(projectie op de muur), loopt er
naar toe (Hologram), leunt er tegen
(krachtvelden), breekt een tak af
(Holodeck materie) en plukt er dan
een appel vanaf om deze op te eten
(gerepliceerdJ.

Jazeker (Sorry Henk!J. Elk object
dat op het Holodeck wordt
gerepliceerd is net zo echt als dat
het in een officiële replicator is
gemaakt en kan dus van het
Holodeckworden verwijderd. Het is

Omdat ze bezig waren met het
overstralen van het 5e soort van
Holodeck simulatie: een voorwerp
gemaakt van Holodeck materie,
zoals Moriarty en de gravin. Een
gerepliceerde stoel zou in dat geval
foutieve informatie geven,dus heeft
Geordi de stoel waarschijnlijk zo
opgebouwd dat deze van het juiste
soort was om de test te kunnen
doen.

Vorige pagina: De
eerste kennismaking met het
Holodeels in
"Encounter at

Farpolnr"
Hiernaast: De
elementen van het
Holodcck: projectie op de muur,
hologrammen,
krachtvelden en
gerepliceerd
materiaal, samen
met de krachtvelden die een
tredmolen effect
veroorzaken.

"I

"Hoezit het met 'Holosex'?"
Als de huidige trends een richtlijn
zijn voor de toekomst, dan zal
Virtual Reality Sex een veelbeoefende sport zijn in de 24e eeuw.
Quark's bar op OSSheeft persoonlijke Holosuites op de tweede
verdieping. Verschillende stimulerende programma's zijn beschikbaar.
In 'The Perfect Mate' slaagt Riker
erin iets als 'Ik ga even naar
Holodeck4' uit te brengen nadat hij
de metamorph is tegengekomen.
Geen bewijs dat hij er echt iets
deed. Minuet (in '11001001') was
'Zo echt als dat je maar nodig vind'.
Nou nou. Geordi heeft niet echt
veel succes buiten het deck, lijkt
het, evenals Reg Barclay.
Zek ("The Nagus", OSS) beleeft in
elk geval veel plezier aan de
Holodecks!
Trek zelf je conclusies...

"Wat gebeurt er als je 'iets laat
"Hoe zit dat met het verplaatsen liggen' op het Holodeck?"
van dingen vanaf het Holodeckmet
behulp van de Transporter? (Zoals Het is te hopen dat het Holodeck
bij 'Shipin a Bottle'I"
slim genoeg is om jouw rotzooi op
te ruimen. Waarschijnlijkwordt het
Dit is nog nooit geprobeerd, zoals in weer omgezet in iets dat weer in
NEDERLANDSE UITGAVE 33.

kunnen zien in 'Ship in a Bottie' en
'Generations' . Via de boog leerde
Moriarty dat hij een simulatie was
en kreeg hij controle over het schip
in 'Elementary, Dear Data'.

Hiernaast: Het
basiselement,
waaruit het gehele
holodeels is
opgebouwd

2. W.iJ.iJii HOoil
.iJLLbH.iJ.iJlOr?

HEi

"Hoeslagen ze erin om uren achter
elkaar door te lopen?"
een andere vorm kan worden
gerepliceerd. De ultieme recycling.
En als een andere, echte, persoon
de ontvanger is van jouw
'geschenk'? Het Holodeck zal hier
niet ingrijpen en we hebben onze
kleine lieveling, Alexander, het
bewijs zien leveren.
"Kan je gewond raken op het
Holodeck?"
Jazeker. Zelfs als het niet in de fout
gaat, kan de simulatie je niet
beschermen tegen je eigen stommiteiten. Gebrokenribben en armen
die het gevolg zijn van rotsduiken en
andere sporten die op het Holodeck
worden beoefend zien we vaak
genoeg behandeld worden in de
ziekenboeg
(Zoals
in
"Transfigurations") .
"Maar de replicators kunnen niet
eens ongezondvoedselmaken!"
Replicators kunnen, binnen de grenzen van technologie en energie,
alles reproduceren waarvan ze een
patroon hebben.Bepaaldevoorwerpen zullen een beveiligingscode
hebben. Maar je kunt de Replicator
een glas water laten maken en dat
glas vervolgens als wapen
gebruiken. Het systeem kan slim
zijn, maar niet volledig fooiproof.
"Wat gebeurde er met de 'commandoboog' die ze in het eerste
seizoengebruikten?"

Het holodeck heeft een soort tredmolen die wordt opgebouwd uit
krachtvelden. Indien je te dicht bij
de muur komt, wordt je eenvoudigweg wat verder weg gezet.
Aangezien het Holodeck zijn
zwaartekracht in drie dimensieskan
besturen, merk je zelf niet dat je
wordt verplaatst.
Het boek
"REUNION"gaat hier in detail op in
(ofschoon stellingen in boeken als
niet-bindend worden beschouwd) .
"Maar hoe zit het dan met de wanden, zoals we die zagen in
'Encounter at Farpoint' en "Ship in
a Bottle"?, toen Data hun bestaan
demonstreerde?"
In "Encounter at Farpoint" gooide
Data een door het Holodeck
gemaakte steen tegen de wand. Er
zijn een paar verklaringen. Het kan
zijn dat de computer begreep wat
er gedemonstreerd werd en dat
daardoor de steen niet werd
omgezet in een beeld op de muur, of
dat het 'simpele' patroon van de
steen de verplaatsing van Data en
Riker niet toeliet. Of de Holodeck
computer was toen gewoon nog
niet krachtig genoeg. De Bynars
hadden zich er toen nog niet mee
bemoeid.
In "Ship in a Bottie" gooit Data zijn
eigen communicator tegen de
wand. Het Holodeck moet beveiligingsmechanismen hebben om dingen die het niet zelf gemaakt heeft
niet te vernietigen, dus deed het
niets om de vorm en weergave van
de communicator te veranderen.

Holodeckvoor elk van de personen.
In werkelijkheid zouden beide
mensenslechts een paar meter van
elkaar zijn, maar zouden ze worden
gescheiden door een soort geprojecteerde 'wand' waarop de
verwachtte afstandsbeelden worden geprojecteerd. Als ze dus naar
elkaar zouden kijken dan zouden ze
naar elkaars afbeelding op deze
wand kijken.
Star Trek:Generations is hier een
goed voorbeeld van. Terwijl ze op de
simulatie zijn van de zeevarende
Enterprise, roept Picard de commandoboogop en het verschijnt op
het dek van het schip. Maar eerder
zijn Worf en Cursher overboord
gegaan, benedenhet niveauvan het
dek van het schip. Tenzij er een
vorm van opsplitsing heeft plaatsgevondenis die niet te verklaren.
·Wat gebeurt er dan als mensen
van elkaar weglopen, een echte
steen meenemen (van buiten het
Holodeckl en deze naar elkaar
gooien?"
Simpel. Laten we aannemen dat de
steen zelfbewust is. Als het de hand
verlaat van degene die het gooit,
krijgt het van het Holodeck zijn
eigen 'mini' simulatie, en wordt vervolgens verborgen voor de twee
mensen die dan alleen een afbeelding van de steen zien. Vervolgens
wordt de steen met behulp van
krachtvelden van de gooier naar de
vanger gebracht, waarbij de juiste
kinetische energie voor de worp
wordt toegevoegd. De rots denkt
dat er niets bijzonders gebeurt.

"En als je nu een lang touw neemt
en vervolgens wegloopt van
elkaar"?

Het antwoord hierop kan zijn dat
het Holodeckeen deel van het touw
verbergt en vervolgens een beeld
van een strakgespannen touw
maakt, samen met een door
De bedoeling hiervan was een
krachtvelden opgewekte trek aan
manier te creëren om het Holodeck
te programmeren en de scheeps- "Wat gebeurt er als twee mensen het touw.
computers te kunnen benaderen. In een Holodeck binnen lopen en van Over het algemeengenomenechter
latere afleveringen gebruikten ze elkaar weglopen?"
is het antwoord op 'hoe maken we
gewoon het woord 'Uitgang' en
het Holodeck gek' vragen dat het
programmeerden ze het Holodeck Het meest eenvoudige antwoord is niet perfect is en dat er gaten in de
door te zeggenwat ze wilden. Maar dat het Holodeck zichzelf als het 'realiteit' zullen vallen. Je moet
het bestaat nog steeds, zoals we ware 'opsplitst' in een eigen echter wel naar problemen zoeken
•
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om ze echt te vinden, zoals de verwisseling van links en rechts in
'Ship in a Battle'

3. W..aï sis»
"Kan je gaan zwemmen op het
Holodeck?"

"Kanje op het Holodeckiemand na
laten maken?"
Natuurlijk. Ofschoon dit verschillende keren is gedaan, in bijvoorbeeld de afleveringen 'A matter of
Perspective', 'The Siege (OS9)',
'Ship in a battle' en 'Booby trap', is
de aflevering 'Hollow Persuits' hier
het beste voorbeeld van, en brengt
gelijk de volgendevraag naar boven:

Ja. Rotsduiken is genoemd als een
soort van sport op het Holodeck
('Conundrum'), evenals Kajakken "Is het ethisch verantwoord om
('Transfigurations').
Worf en iemand na te laten maken zonder
Beverly nemen ook een duik in Star zijn/haar toestemming?"
Trek:Generations.
Ethiek is zeer zeker niet iets uni"Wordt al dat water dan verseels. Ook kunnen we niet
gerepliceerd?"
verwachten dat onze 20e eeuwse
angsten tot in de 24e eeuw doorWaarschijnlijk niet. Waarschijnlijker dringen, aangezien ze daar heel
is dat er een soort van 'persoonlijk gewoon kunnen zijn. Echter bij elke
bad' wordt gerepliceerd rond de gelegenheid waarop dit gebeurde
betreffende persoon en dat de rest reageerden de betreffende persovan het water in het zwembad/ri- nen negatief, zoals bijvoorbeeldTroi,
vier/zee door beeld en geluid wordt Riker en Picard in 'Hollow Persuits'
gesimuleerd. Er is niet echt een en Dr. leah Brahms in 'Booby Trap'
bewijs voor het een of het ander, en 'Galaxy's Child'.
ofschoon er in 'Encounter at farpoint' genoeg water aanwezig was "Dus dan stopt de computer met
om Wesleyzeiknat te maken.
dezesimulaties.?"
"En wat gebeurt er dan als je aan
het duiken bent, en de deur gaat
open?"
Zeer waarschijnlijk zouden de
krachtvelden de sensatie van een
wateroppervlak geven bij de deur.
Afhankelijkvan de simulatie zou het
mogelijk zijn om iemand in uniform
het holodeck op te laten lopen en
vervolgens rond iemandte lopen die
verschillende meters 'onder water'
zwemt. Alleen de zwemmer zou de
sensatie van water voelen.
Wederom echter: geen echt bewijs
beschikbaar.

Nee. Moriarty was is staat om het
te doen in 'Ship in a Battle' zonder
dat hij hiervoor speciale dingen
hoefde te doen. Het is echter leuk
om eens op te letten als je de aflevering ziet: de gesimuleerde personages lijken een beetje stijver in
hun doen en laten.
"Is het mogeIJjkom de brug vld
Enterprise in een holodeck te
simuleren en zo het schip over te
nemen?"

De simulatie is geen probleem: De
computer van de Enterprise heeft
uitgebreide informatie over alle
"Hoe zit dat dan met een Holodeck schepen vld Federatie, zoals
in een Holodeck?"
getoond in 'Relics'.

Dit gebeurt in de afievering 'Ship in
a Battle'. Uiteindelijk haddenze een
Holodeck (dat door Picard werd
bestuurd en vanwaar hij Moriarty
wegstuurt) binnenin het echte
Holodeck (dat Moriarty onder zijn
controle had). Zit hier een limiet
aan? Waarschijnlijkwel. Er is echter
geen aanduidingwat deze limiet is.

In drie afleveringen werd de
Enterprise bestuurd vanaf een
Holodeck: Door Barclay in 'The Nth
Degree' met behulpvan een neurale
interface; in 'Elementary, Dear
Data', waarbij Moriarty op de een
of andere wijze de beveiligingscodes
wist te kraken en in 'Ship in a
Battle', waar Picard uiteindelijk de
codes aan Moriarty gaf.

"Waarom zijn er geen 1 persoon
holodecks? Deze zouden dan aan
elkaargekoppeldkunnenworden als
men dat wenst. "
Volgens het technische handboek
van TNG zijn er vier primaire
Holodecks en een aantal persoonlijke. Deze kunnen verbonden worden, maar een deel van het plezier
van een Holodeck is de interactie
met andere mensen, waarvan je
weet dat ze echt zijn.
Persoonlijke Holodecks bestaan op
DS9, in Quarks bar en worden daar
'Holasuites' genoemd.Sommigezijn
erg klein ('A Man Alone'l. anderen
zijn groot genoeg om een aantal
personen te huisvesten (' Blood
Oath').
"Waarom kleedt iedereen zich aan
voordat ze naar het Holodeckgaan.
Kan die geen correcte kleding produceren.?"

o

jawel, maar het lijkt niet
waarschijnlijk dat iedereen naakt
aan boord rondloopt voordat ze
naar een holodeck gaan. Bovendien
geeft het ze de gelegenheidom 'in
rol' te komen.
"Was er een holodeck op de originele Enterprise?"
Niet in de serie. In TAS (afkorting
voor The Animated Series) had het
recreatiedeck een omgevingssimulator die gebruik maakte van hologrammen en wat speciale effecten
om iets soortgelijks als een
holodeck na te bootsen, maar lang
niet zo goed en overtuigend als in
The Next Generation. Het beste
voorbeeld is de aftevering 'Practical
Joker', waarin de computer de fout
in gaat en Uhura, Sulu en McCoy in

Hiernaast:
Wesley Crusher.
met het
holodeels zonder

wand projectie
<Aflevering
"Family")
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een aantal vijandige omgevingen
vast komen te zitten.
Dit is wat de meeste mensen zich
wel kunnen herinneren en tevens de
inspiratie voor het Holodeck in TNG.
Bronnen als 'Mr. Scott's Guide to
the Enterprise' meldden gelijksoortige zaken, inclusief kamers met
holografische projectoren voor de
wanden, maar gezaghebbend bewijs
hiervoor is er niet.

e: HOLOilOC.
V09,iJIiEiI'.S HOLOilECK
ïECHI10LOli9
De nieuwe Star Trek Serie Star
Trek:Voyager maakt wel heel specifiek gebruik van Holodeck technologie. Op de Voyager is er zelfs een
arts aanwezig die alleen maar in de
ziekenboeg kan zijn omdat .... hij een
holografische simulatie iSI Tevens
zijn ook daar Holodecks aanwezig.
De aflevering Phage (waarin Neelix
een stel holo-Iongen
krijgt)
beschrijft het beste hoe deze technologie in elkaar zit en geeft tevens
een antwoord op de oude vragen
die gesteld werden over holodeck
materie

RC!chts:
DC! rnoqclljkhcden van her
holodeels werden
flink ulrqcbreld
nadat de l3ynars
zich er meer

bczrq hadden
gC!houdC!n in
2364, zoals de
vcrschijninq van
"MinuC!t" illustrccrdc in de
aflevert ng

"11001001"
•
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Holodeck materie kan in prmcpe
net zo gedetailleerd zijn als echte
materie, tot aan de moleculaire
resolutie toe. In plaats van dat ze
uit moleculen zijn opgebouwd, zijn
holo-objecten gemaakt van molecuul-grote magnetische bellen die
individueel door de computer in drie
dimensies kunnen worden gemanipuleerd. Dit feit is van vitaal belang,
anders zou de holo-Iong die Neelix
kreeg niet kunnen werken.
Replicators kunnen geen levende
materie maken, omdat de computer
onmogelijke alle elektrische en
atomaire beweging kan starten die
biochemische activiteit bepalen.
Deze beperking doet er niets toe bij
de simulatie van een levensvorm op
een holodeck, aangezien het
holodeck de magnetische bellen ter
grootte van een molecuul kan verplaatsen, veranderen, creëren en
vernietigen indien nodig. Dus hoeft
het systeem zich niet bezig te
houden met de subatomaire fysica
die van toepassing is in de biochemische processen van levende
dingen .

Toch is het zo dat het nabootsen
van zelfs de meest eenvoudige levensvorm (zoals de longen van
Neelix) het uiterste van het systeem vraagt. Neelix diende absoluut
stil te blijven liggen omdat de computer niet in staat was om een
dergelijke complexe structuur
dynamisch te beheren. Dezelfde
beperking maakt het momenteel
onmogelijk om iets te doen in de
trant van het weer tot leven
wekken van een persoon op het
Holodeck vanuit het transporter patroon, nadat deze is overleden, hetgeen je anders theoretisch een
soort van onsterfelijkheid zou geven
binnen de grenzen van het
Holodeck. Maar misschien kunnen
we, met de steeds verder
oprukkende vooruitgang in computer techniek in de toekomst een
soort leven na de dood creëren
waarin iemand eeuwig kan leven in
elke willekeurige omgeving en nog
steeds in staat zijn om om te gaan
met 'echte' personen die het
Holodeck komen bezoeken.
Het is wel zo dat Holodeck materie
de potentie heeft om tot op moleculair niveau te worden bestuurd.
In de meeste gevallen heeft de computer zo'n detaillistisch programma
niet nodig en kunnen er voor
grotere magnetische bellen worden
gebruikt die toch een gevoel geven
alsof ze echt zijn als je ze aanraakt.
Het beeld van de Holodokter is bijna
zeker een lege schil, omdat er geen
enkele reden is om computervermogen te verspillen om in dit geval

de werking van interne organen na
te bootsen. Wel kun je stellen dat
de techniek die gebruikt wordt aan
boord van Voyager de nieuwste en
beste vorm van Holodeck techniek
is die er beschikbaar is.
.I05HU,iJ 5E,iJ11ilEU
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Landelijke Bijccnlsornsr van The Flying Dutch In 1995!

Zarcrdeq 5 auqustus 1995 vanaf 10:00 Ilm 16:00
De gehele dag Slar Trel...Films en andere cvenemenren in 'Cinema Royal' Ie OSS
Toegangsprijs: f 25.00
Leden kunnen gedurende de maand juni reserveren
door dil bedrag over Ie mulven op Giro 3237505
r.n.v, 'The Flying Dutch' in Hooqvllcr.
Vanaf I Juli 1995 zijn de keerren oql...re koop bij 'Williams' te Schiedam,
biJ 'Wonderland' te Amsterdam en bij de VVV lvanrorcn.
Tevens is er de moqctljlvhetd om , bij voldoende belangstelling.
per Touringcar naar en van Oss Ie relzen vanaf de volgende pleetscn:
Groningen, Venlo. Amsterdam. Utrecht en ROllerdam.
I....
aarren hiervoor bedragen eveneens f 25.00.
Gij reservering gaarne opgeven vanaf welke plaats u mee wllr relzen.
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Vallen jou 001-. steeds dingen op in de afleveringen en/of
films die niet kloppen? Dan ben je bij Herik aan het qocde
adres. Wederom een blik in zijn verzerncllnq van Nils. voor
de echte llcfhebber,

Hallo allemaal. Voordat ik weer
begin met muggeziften, wil ik nog
even terugkomen op mijn nitpickers
van de vorige keer.
Ik heb toen zelf een foutje gemaakt,
want dat hele verhaal met die
Champagneschijnt toch wel te kunnen, alleenwordt de naam 'Vintage'
gebruikt voor een zeer goed jaar en
'millesime' voor een uitzonderlijk
goed jaar.
Dit gezegd hebbende, gaan we nu
snel beginnen met muggeziften,
want daar zit je uiteindelijk op te
wachten.
En om te beginnen toch weer een
leuke nit uit 'Generations': Tijdens
de scene waar Picard op de brug
met Lursa en B'etor communiceert,
stelt hij voor om zichzelf als gevangene ter beschikking te stellen in
ruil voor Geordi. Maar eerst moet
hij dan nog naar de locatie van dr.
Soran worden gestraald, via het
Klingon schip, omdat ze de coördinaten van Soran niet vrij geven. De
zusjes gaan hier mee accoord, en
Picard gaat dan ook naar de transporter kamer om te worden
overgestraald. Let dan eens goed
op als Picard materialiseert op de
planeet. We zien duidelijk dat hij via
de transporter straal van de
Federatie neerkomt! Hoe kan dat
als hij vanaf het Klingonschip komt?
En dan nu verder met onze reguliere afleveringen:
"Hideand Q"
Stardate 41590.5
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In deze aflevering komen we er
achter dat Riker in zijn vrije tijd niet
alleen achter de vrouwen aan zit
maar dat hij ook oefent voor buikspreker. Wanneer hij de brug op
loopt, 0.00.47 zegt hij: "Captain, I
have a schematic from the explosion site. It suggests the cause may
be methane gas..."
Let nu eens goed op de gesproken
tekst en de lippen van Riker. Eenen
ander loopt niet helemaal synchroon. Het geluid van deze scene
was waarschijnlijk moeilijk op te
nemen, daar Riker in de achtergrond loopt en met een microfoon
gewoon lastig te volgen is.
0.02.00. Dit is een razend interessante nit die ik jullie zeker niet wil
onthouden: Q materialiseert in zijn
werkelijke vorm op de brug: een
abstract gedrocht in een oase van
helder licht. Let nu eens goed op
Geordi wanneer hij linksom naar
Data kijkt. Doordat het licht zo
helder is, zien we een zwart bandje
van de ene poot van zijn VISOR,via
zijn achterhoofd, naar de andere
poot lopen!. Dit is voor de eerste
keer in acht jaar dat mij zoiets
opvalt! Normaliter zal dit, met normaal licht, niet opvallen omdat het
bandje wegvalt tegen LeVar's
zwarte haar. Dezekeer echter verklapt het heldere licht het bandje!
Maar als het inderdaad zo is dat
LeVar zeven jaar lang zijn VISOR
heeft vastgehouden met een zwart
bandje, dan moet ik de makers
feliciteren omdat mij dit nog nooit
eerder was opgevallen!.Maar zij en
jullie kunnen er zeker van zijn dat ik
voortaan als een havik er op zal let-

ten.
In "Hide and Q" zit er op 0.00.13
een scene die nog geen drie seconden duurt, maar die ook in
"Encounter at Farpoint" zit.
Een meneer in een blauw pak, een
andere meneer in een rood pak en
een dame met grijs haar in een
blauw pak, lopen nogal haastig een
kamer uit. Exact dezelfde scene
komt dus in beide afleveringen voor.
Die mevrouw met grijs haar is een
waar geheim... Zoalsik in eenvorige
newsletter al opmerkte, heeft zij
klaarblijkelijk een tweelingzuster die
ook op de Enterprise dient. Maar
toen ik de scene nog eens terug
keek, viel het me op dat zij maar
liefst DRIEpips op haar kraag heeft.
Dat geeft haar de rang van COMMANDER!. Wie is dit mens en
waarom zienwe haar niet vaker, als
zij zo'n belangrijkerang heeft?
"11001001 "
Stardate 41365.9
0.00.40. Dit is niet echt een nit
hoor, maar meer een trucage die
niet goed is uitgevoerd, en die je
vooral verwacht in de originele
serie. Wanneer de Enterprise
Starbase 74 binnenkomt, zien we
de sterren dwars door de beide
warpnacellen schijnen. Enwat denk
je? Later, op 0.42.32. zienwe precies hetzelfde gebeuren.
0.20.05. Voor een Fransman
spreekt Picard zijn moedertaal met

science fiction. ik weet het, maar er
zijn nu eenmaal grenzen aan mijn
voorstellingsvermogen.
Of is het zo dat Odo materie dat
0.16.14. Duidelijkis te zien dat het direct in zijn omgeving is (zoals de
Jazz orkest zomaar wat speelt. In communicatorJ, zo kan manipuleren
deze scene merk je dat de muziek dat het ook van vorm kan veranlater over de beelden is gedubbed. deren als hij een andere gedaante
Vooral de drummer zit er flink aanneemt?
Lijkt me erg interessant, maar
naast.
verre van aannemelijk. Kortom, een
"Thegame"
regelrechte, hardgekookte nit.
Stardate 42508.2
0.08.31. Troi neemt een hapje van 0.36.31. Lursa en B'etor stralen
haar chocolade ijsje. Deze shot is over naar de runabout. Zij staan
genomen vanaf haar rechter
voor een kastje waar een houder in
schouder. Op het lepeltje zit geen zit voor TWEEphasers. Echter , in
ijs, alleen wat chocoladesaus. Dan het kastje hangt maar één phaser
verplaatst het shot zich naar vanaf aan de rechterkant, terwijl de linde linkerschouder van Riker, en kerphaser niet aanwezigis. Dat kan
opnieuw zien we het lepeltje, met gebeuren, geen speld tussen te
dit verschil dat er nu een flink brok krijgen, ware het niet dat we later
ijs op zit. Danspringt het shot weer op 0.36.46., 0.37.28. en 0.37.38.
naar zijn originele positie, en nu is hetzelfde kastje zien met twee
het lepeltje van Troi leeg.
phasers erin!.
Kira knokt even met Tana en wat
Terwijl ik deze aflevering bekeek, zien we gebeuren? De Bajoraan
vroeg ik mij gaandeweg af hoe La pakt uit het kastje de LlNKERPHAForge dit spel heeft kunnen spelen. SER!. Drie keer raden welke scene
Het lijkt alsof het speelveld recht- het eerst is opgenomen.!
streeks op het netvlies geprojecteerd wordt. Geordi La Forge ':.4 Man Afone"
heeft echter geen netvliezen.
Stardate 46421.5"
0.04.15. Odo en Quark zitten
0.37.55. Worf en Riker houdenmet samen in de bar. Deze scene is
geweld de ogen van Wesley open. opgenomen vanaf de schouder van
Blijkbaar gebruiken ze hierbij toch Quark. Beide heren keuvelen wat
niet zoveel kracht, want Wesley is met elkaar. Danverspringt de scene
toch nog in staat om met zijn ogen naar Odo op de voorgrond en ineens
te knipperen.
is Quark nu bezig met het
inschenkenvan de drankjes.
En , voor de verandering, gooi ik er
een aantal "Deep Space Nine" afle- Op 0.41.26. verklaart Ddo: "Killing
veringen tegenaan.
your own clone is still murder...",
waarna hij de moordenaar over"Past Profoguen
0.2.048. Ik heb een klein probleempje met Odo. Telkens wanneer we
hem van vorm zien veranderen,
zoalsin dezescenevan een rat naar
een menselijke gedaante, veranderen zijn kleren met hem mee.
Daar is niks mis mee, zijn kleren zijn
waarschijnlijk een deel van zijn
lichaam, maar het probleem is dat
Odo ook een communicator draagt.
een behoorlijk Engels accent ...
Sorry hoor, maar ik moest het even
kwijt.

draagt
aan de Bajoraanse
autoriteiten... Als je eigen kloon
doden gelijk is aan moord, en
waarom ook niet, waarom zijn Riker
en Pulaski dan nooit berecht voor
het vermoorden van hun kloon in
'Up the long ladder'?
"8abel"
Stardate 46423.7
0.17.25. Weer zoiets vreemds met
Odo: Quark loopt met een Trolley
door een gang, pakt van de trolley
een afstandsbediening waarmee hij
de deur openen kan. Quark drukt op
de zapper, en deze maakt een geluid. Voor de goede orde: Quark
pakt de afstandsbediening letterlijk
van het karretje op en legt deze
weer terug. Dan zien we de trolley
EN OEAFSTANDSBEDIENING
veranderen in Odo. Met andere woorden:
Odo is in staat om zijn lichaamop te
splitsen in LOSSEonderdelen!. Hij
kan niet alleen van vorm veranderen, maar zichzelf ook nog
opsplitsen en nog wel in een werkende afstandsbediening met geluid!.
Dezelfde onzin aangaande Odo
noemde ik al in mijn nitpickerscommentaar op "Past-Prologue"
In mijn nitpickers van de vorige keer,
had ik jullie beloofd om in de Star
Trek Encyclopedie te gaan grasduinen, maar door diverse
omstandigheden is dit nog niet
compleet. Maar ik beloofjullie dat ik
er in het volgendenummer een aantal dingen over zal gaan zeggen.Tot
de volgende nitpickers dan maar
weer!.

Maakt die Communicatorsoms deel
uit van zijn lichaam? Dat zou niet
kunnen, want ik kan mij niet
voorstellen dat Ddo zich, voor een
gedeelte althans, kan veranderen in
een werkende communicator. Dit is
NEDERLANDSE UITGAVE 39.

heeft hij met het karakter Worf
alles bereikt wat hij wilde zoals de
"Contagion 94" qchouden. Dalida van DC!ssC!1
en
romance tussen Worf en Iroi, die
.Iacqucllne van Gog doen vcrslaq van deze
zich in het 7e seizoen tussen hen
gaat ontwikkelen. Dit resulteerde
qcbeurrcn is.
vaak in komische scenes op de set,
want Michael en Marina zijn in het
De conventie werd net zoals de Hierbij moest hij improviseren, dagelijks leven zeer goed bevriend
vorige jaren in het hotel Hospitality omdat het grootste gedeelte van met elkaar. Bijna elke keer als ze
Inn in Glasgow,Schotlandgehouden. het publiekook de eerste lezing had een romantische scene moesten
De eregasten waren: Michael Dorn bezocht. Hij was er trouwens zeer spelen schoten ze in de lach, dit tot
(Lt. Worf TNG), Richard Arnold verbaasd over dat men voor een ergenis van de regiseur. Want hier(Free lance Star Trek Consultant), tweede keer naar hem kwam luiste- door moesten ze erg veel scenes
Terry Shuttleworth (CIC video'sJ. ren. Je merkte dat hij het heel leuk over doen. Het is hem ook gelukt
De conventie bestond uit het verto- vond om te improviseren, dit deed om het haar van Worf langer te
nen van afleveringen van TNG,DS9 hij vooral door in te spelen op de maken, want hij vond het haar van
en TOS.Verder waren er guest reacties van het publiek. Hij ging Worf niet realistisch meer, hij
talks, panels, veilingen enz. enz. Je ook in discussie met het publiek,dit bedoelde hiermee het netjes
kon het zo gek nog niet bedenkenof mondde uit in een welles-niettes gekapte en gekrulde haar. Zie je
het was er wel. En de con duurde spelletje tussen ons (het publiek Worf al met krulspelden in voordat
24 uur per dag, dus veel slaap van bijna 1200 man) en Michael en hij gaat werken? Nee dus! De
krijgen zat er niet in. De conventie twee keer
raden wie er slechtste afleveringen vond hij
was totaal uitverkocht ondanks dat won ... .inderdaad: Michael Dom. "Code Of Honor" uit het 1e seizoen
er voor 1200 mensen plaats was. Verder vertelde hij veel nieuwtjes en "Mask" uit het 7e seizoen. De
Hierdoor zag je in Glasgow allerlei over zijn eigen carriere en over gehele cast had geen idee waar die
mensen lopen in Star Heet en Star Trek zelf. Over zijn carriere: hij aflevering over ging. Hij vertelde
Klingon uniformen. We zijn zelfs op is net klaar met een nieuwe SF-film ook zeer veel leuke anekdotes over
straat aangehoudenmet de vraag (sorry we zijn de naam van de film gebeurtenissen op de set. En hij
wat is hier in hemelsnaam aan de vergeten), daarin speelt hij het doet ook een zeer goede en leuke
hand? Dit was ook de eerste keer karakter de "Chairman". Het karak- imitatie van Patrick Stewart. Over
dat de Klingon Strike Force en de ter is zoals hij het zelf omschreef "All Good Things...": de laatste
Klingon Alliance in hun geheel op een "bad guy". Verder is hij van plan scene in deze aflevering was ook
een conventie aanwezig waren. om samen met Marina Sirtis in een een van de laatste scenes die werd
Hierdoor waren er speciale Klingon toneelstuk te gaan spelen, dat door opgenomen. Het afscheid viel
feesten en Klingontaallessen.
Patrick Stewart geregisseerd zwaarder dan hij zelf had verwacht.
wordt. Enhij hoopt over ongeveer 2 Er is dus hier en daar een traantje
De Gasten: Michael Dorn. Dit was maanden aan een nieuwe film te gevallen. En toch kan hij het zich
zijn eerste conventie in de UK.De werken, maar hij wilde niet de titel nog niet helemaal voorstellen dat
eerste indruk die wij van Michael verklappen. Over Star Trek: hij is TNG is afgelopen, omdat ze na het
Dorn haddenwas,dat hij een knappe het, net zoals vele andere "cast- eind van de serie bijna onmiddelijk
man was met een zeer indruk- members", er niet mee eens dat begonnenmet de opnamenvan Star
wekkende stem, die een leuk maar TNGna het 7e seizoenstopgezet is. Trek Generations. We hebben
een geacteerd verhaal bij de eerste Ze hebbenvan Paramount ook geen achteraf van een van de orgalezing afstak. Je kon merken dat hij duidelijke reden gekregen waarom nisatoren gehoord dat Michael
het gewend was om naar conven- TNG is stopgezet. Het kan zeker Dorn dit een van de leukste conventies te gaan. Hij wilde bevoorbeeld niet om financiële redenen gaan ties vond die hij tot nu toe had
niet constant gefotografeerd wor- want TNG maakt al een geruime bezocht. Hij vond de fans zeer vrienden, want dat leidde hem te veel af. tijd winst en het 7e seizoen is het delijk en beleefd. En hij vond het
De 2e dag gaf hij weer een lezing. beste seizoen tot nu toe. Verder leuk dat de con georganiseerd was
Van 23
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t/rn 25 juli 1994 werd in Schotland

door fans, en dat de opbrengst van
de veiling naar een goed doel ging.
Richard Arnold; Richard Arnold
heeft alle Schotse Star Trek conventies bezocht die er zijn
gehouden. Daarom stond er ook in
het programma boekje "What
would a convention be without one
of Richard's talks?". Hij had ook dit
keer zeer speciaal Star Trek materiaal meegenomen zoals dia's van
het 6e en 7e seizoenvan TNGvoor
en achter de schermen, DS9 en de
nieuwe
TNG
film
Star
Trek:Generations. Verder
een
biografie van Gene Roddenberry
met nog nooit eerder vertoonde
beeldenen eenvideoclipvan Queens
"BohemianRhapsody" met beelden
van TNG, dit was echt te gek.
Verder hield hij een van zijn
beroemde praatjes, waarin hij de
laatste nieuwtjes vertelde over de
nieuwe Star Trek serie Voyager,
DS9 en Star Trek:Generations. Er
ging het gerucht rond dat Marina
Sirtis en Jonathan Frakes zouden
overstappen van TNG naar Voyager
als de karakters Troi en Riker, die
dan getrouwd zouden zijn, Dit gaat
niet door: de reden hier voor is dat
ze te duur zijn. De informatie die hij
over de karakters had komt voor
het grootste deel overeen met wat
in de nieuwe newsletter van The
Flying Dutch staat. Hij had alleen
nog wat meer informatie over Tuvok
en B'Elanna Torres. Tuvok zal de
eerste zwarte Vulcan zijn die we te
zien krijgen. Men heeft nog steeds
geen geschikte acteur voor deze
rol gevonden. Richard Arnold heeft
zo zijn bedenkingenover dit karakter (en we denken niet dat hij de
enige is). Want het is toch onlogisch dat we in de 28 jaar dat Star
Trek bestaat nog nooit van een
ander ras van Vulcans hebben gehoord en ze leven nog wel op de
zelfde planeet. En een Vulcan als
hoofd van beveiliging!!?? B'Eliana
Torres zal half Klingon en half
Maquis zijn.
Over de film; Hij mocht er niet veel
over vertellen,anders zou hij in
problemen komen met Paramount.
Het enige wat hij er over kwijt
wilde was dat Kirk,Scotty en
Chekov er in voor komen, samen
met de Enterprise B. leonard
Nimoy was de rol aangeboden als
Spock, en ook om de film te regiseren maar dit aanbod heeft hij

afgeslagen omdat hij de rol van
Spock te klein vond en hij wilde
veranderingen aan het script aanbrengen, maar daar was geen tijd
meer voor. Dusvandaar geen Spock
in de film.
Over DS9; De eerste aflevering van
het 3e seizoenduurt 90 minuten en
heet "The Search". De aflevering
wordt geregiseerd door Jonathan
Frakes en Kim Vreeman. Deze aflevering zal meer achtergrond informatie geven over Odo en zijn familie. En Ron Moore werkt nu bij
DS9. Hij werkte voorheen bij TNG.
Bij het gedeelte van de lezing,waarbij het publiek vragen mocht
stellen, kwam het duidelijk naar
voren dat het grootste gedeelte
van het publiek het er niet mee
eens was dat TNGwas gestopt. Dit
werd nog eens extra duidelijk, toen
Richard Arnold vroeg wie er nog
een extra seizoen van TNG wilde.
Bijna iedereen stak zijn hand
omhoog. Bij de vraag wie er een
nieuw seizoen van DS9 wilde, staken ongeveer 20 mensen hun hand
om hoog. Bij Voyager een stuk of 6
mensen. Hoe komt het toch dat
DS9 lang niet zo populair is als
TNG? Richard Arnold had er twee
(vonden wij goede) antwoorden op.
Namelijk het ruimtestation DS9 is
een station waar eigenlijk niemand
wil zijn; men heeft er geen genegenheid voor. In afleveringen van
TOS en TNG spreekt men vaak met
genegenheid over de Enterprise.
Het schip is een karakter op zichzelf
geworden. Want voelden we niet
met z'n allen een groot verlies toen
de Enterprise in Star Trek 3 werd
vernietigd! En waren we niet met
z'n allen blij toen we de nieuwe
Enterprise zagenin Star Trek 4? En
een andere goede reden is dat DS9
en Voyager zich steeds verder verwijderen van het originele concept
van Star Trek namelijk "Ta explore
strange new worlds ...". Bij TOS en
TNG gaan ze nog op zoek naar het
onbekende. Bij DS9 wachten ze tot
het onbekende naar hun toe komt.
Enbij Voyagergaan ze helemaalniet
meer op zoek naar het onbekende,
maar willen ze terug naar het oude.
Maar zoals Richard Arnold ook zelf
zei: Je kan het Rick Berman niet
kwalijk nemen dat hij iets zelf wilt
creëren en dat hij niet steeds in de
schaduw van GeneRoddenberry wil
staan. Opde vraag: wat kunnenwij

als Trekkers hier aan doen was het
antwoord: "niet veel". Want maar
5% van de kijkers zijn Star Trek
fans! De enige manier om enige
druk uit te oefenen is door geen
Star Trek merchandise meer te
kopen, want alleen Trekkers kopen
Star Trek spullen. De kans is zeer
klein dat TNG als een serie terug
komt, want alle sets zijn afgebroken en daarvoor in de plaats zijn
Voyager sets gebouwd. Dit klinkt
allemaal redelijk negatief wat DS9
en Voyager betreft. Maar Richard
Arnold herinnerde er ons aan,dat
bijna iedere Star Trek fan net zo
negatief was voor wat betreft TNG.
En nu heeft bijna elke fan TNG op
z'n minst als Star Trek geaccepteerd. Dus het is afwachten.
Eenvan de (vele) hoogtepunten van
deze con was de veiling. De spullen
voor deze veiling waren bijeen
gebracht door donaties van fans,
de dealers room en ook Richard
Arnold
had
veel
spullen
meegenomen. Ook dit keer was de
veiling zeer spannend en leuk.
Sommige foto's en trading cards
werden geveild voor over 100
pond. Dit leiddetot luid applausvan
de rest van de zaal want het was
tenslate voor een goed doel. Deze
veiling heeft in totaal in 1,5 uur
15000 pond (vijftienduizend pond!!)
opgebracht voor lokale goede doelen. En ook andere lokale Star Trek
groepen hadden enkele honderden
pondenextra opgehaald. Dit is toch
iets om trots op te zijn als Star Trek
fan. We zijn er achtergekomen, dat
je altijd te weinig tijd hebt op een
conventie om te doen wat je van
plan was. Het is rennen van de ene
naar de andere zaal om niks te missen. En als er eens een keer niets
bijzonders staat in het programma
boekje, iets dat niet vaak
voorkomt, dan is er nog altijd de
dealers room waar je uren rond
kan struinen. En je kan nog altijd
naar de bar gaan waar je gezellig
met andere Star Trek fans kan kletsen. Dit was onze 6e maar zeker
niet onze laatste conventie. Dus we
zullen maar zeggen tot de volgende
con, Uve LongAnd Prosper

ilDL/ilD VDI7ilr.s.srL rl7
JDCOUrLII7r VDI7IiOIi.
PS:With many thanks to Peter who
drove us to the con, as always.
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om zeken aen te bieden

die men wil verkopen, ruilen, of om in contact te

I..omen met andere leden.

De spelregels voor

plaatsing zijn: Geen anonieme plaatsingen, geen
vermelding

van prijzen

en alleen voor

Plaatsingen dienen uiterlijk

leden.

3 weken voor het ver-

schijnen van het club magazine op het redactie
adres binnen te zijn.

Speelgoed (poppen) van action man
en lone ranger.
Plastic Timpo toys, speelgoed figuurtjes zoals cowboys, indianen,
ridders, romeinen, US cavaleristen,
zuidelijke soldaten, mexicanen enz.,
enz.
Ook postkoetsen, huifkarren, tenten, bootjes en andere vaar- en
voertuigen.
Bel a.u.b.:
010-4124039
Rob Netten.

'The Flying Dutch'
heeft te koop:

Te Koop.

Tribbles(goudbruin of zwartbont)
Zwangere tribbles, Alleen op
bestelling.
Bijzondergekleurde tribbles, alleen
op bestelling.
Buttons, keuze uit 10 teksten, bel
voor details.
Sleutelhangers, keuze uit 14 teksten, bel voor details.

Star Trek Sleutelhangers, in 2
soorten, met diverse afbeeldingen.
Eventueel ook op aanvraag te
maken.

Alles exclusief verzendkosten.
Bel voor informatie. Alles is
verkrijgbaar op grote bijeenkomsten, op lokale bijeenkomsten, etc.
De helft van de winst komt ten
goede aan Amnesty International,
de andere helft wordt gebruikt voor
clubdoeleinden, bijvoorbeeld minicons en dergelijke.

Te I..oop gevraagd:

Star Trek Buttons, in 3 soorten.
eveneens met diverse afbeeldingen
en ook op aanvraag te maken.
Voor meer informatie en prijzen,
schrijf naar of bel met:
TheraMutter
Veenwortelvaart 33
2724 VK Zoetermeer
079-3153B5 (tussen 18:00 en
22:0OJ

Verkoopadres:
Graaf Janlaan 69,
3708 GK ZEIST
of bel met Myranya: 03404-24440

In het volgende
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nummer:

Verslag van Argelius 11'
De landelijke bijeenkomst
van Thc Flying Dutch

Beschrijving van 'Star Tmh
Thc
Ncxr
Generation
lnrcrecrlvc Tcchnlcel Manual'

Beelden van de ranch van Bill
(Captain I"irh) Shemer

Laatste gegevens over 'The
Loridon voyaqc'

Hcnl..s Nitpiching Corner
Holedeel.. 111
Engineering
Prijsvraag
En nog veel meer!

Thc Flying Dutch
&
Euro Partner
presenteren

Een volledig verzorgde mis naar Londen met een bezoek aan de
enige echte 'Star Treh Bar' en de moqclfjkheld om in Londen Star
Trek winkels te bezoeken (zoals 'Forblddcn Planct').
Vanaf vrijdagavond 29 september tot en met zondag 1oktober
1995. De mis is inclusief overtocht, overnachting en transport in
Engeland.
De gehele trip host f 350 voor leden met leden pas, f 375 voor
leden zonder leden pas en f 400 voor niet-leden.
Reservemn kan door f 50 aanbetaling over te rnaken op
bankrckcnlnqnumrncr 65.40.67.570 van de ING Bank Blaak
Rotterdam ten name van Euro Partner onder vermelding van 'Star
Trel"\- Londen'. Her Gironummer van de bank is: 553.
4 Wel"ienvoor vertrek dient het resterende bedrag te zijn ovcrqc-

rnaakr.
Er kunnen maximaal 100 fans mee, dus:

VOL=VOL

Nadere informatie, alsmede een beschrijving van het programma is
te beluisteren via de Hot-line: 010-4160612

