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ZOBJsjulie kunnen zien zijn we geheel Jn kleur, laat ons weten wat je er
kan vindt en stuur ons artikelen met foto's, zodat wij kunnen I9lijven
uitk0r,en.
Als jullie dit leren is de gr.ote clubdag voorbij. Ik hoop dat diegenen die
er wareh, een leuke dag hebben gehaàl. In ttet volgende ummer een
l1itge1breid ~erslag vn iZXrgelius11.
~u kl!J.nnen~ullieal weer de 3e ~ewsletter in het nieuwe/ormaat lezen.
Ik hoop dat ilJllie er. te~dem over ziin, Zoals altijd is er '1eer voor elk
wat wils, ee stukje gèschiedenis van Star Trek, eer;!9tuk O\Aer
Klingons en een ~tuk OVIBr'de Nederlands ondertitelde videobanelen.
over VGlyageren als van ouds Henk's VitpickirnQ.

r::

Jacqueline Coté

Uitgever
'The Flying Outch'
Redactie
Tarso Calixto
Henk Hettinga
Ton de Koning

Aan dit nummer werkten mee:
Henk Groenendijk
Goedelieve Hilgers
Jaap Moerman
René Van Os
Lawrence van Rijn
Sidney Smeets

Advertentie exploitatie
Henk Hettinga
010-4355174

Met dank aan:
Vlasveld drukers B.II.
Rotterdam

Redactie adres:
Verheijstraat 95
3131 OR VLAAROlGEN

Druk: Van Doren B. V.
Vlaardingen
Binders: Z&O Binders
Zevenbergen

Speciale dank:
Karel Heeze - OTP

Uiterste inzenddatum
kopij: 15 oktober 1995

YEAH, this is it!
Het Flying Outch magazine is volwassen geworden. Wij zullen nog wel hier en daar nog
wat verbeteringen aanbrengen. Dus het geheel kan nog wel eens van uiterlijk gaan
veranderen, maar de basis ligt er. De groei die we de laatste maanden hebben doorgemaakt is geweldig geweest. We hebben nu een vaste hoofdredactie die met hun specifieke grafische en p.c. kennis het blad dit uiterlijk heeft gegeven. De redaktie medewerkers en free-lance schrijvers vullen dit blad met artikelen van bijzondere kwaliteit en
verscheidenheid. Wel moeten wij onze excuses maken voor de aankondigingen in het
vorige nummer. Deze hebben we door omstandigheden niet kunnen waarmaken.
Dit blad mag zich verheugen op een bloeiende toekomst en wel vanwege zeer goede
vooruitzichten. Sinds januari van dit jaar tot nu, zijn we van zo'n 125 leden gegroeid
naar 900. Nu al kijken er meer dan een half miljoen mensen elke zaterdagavond naar
Star Trek TNG. De KRO heeft dan ook besloten om twee jaar achter elkaar alle
resterende afleveringen op de buis te brengen. Wie weet vervolgen ze gelijk met OS9
en Voyager.
Volgend jaar bestaat STARTREK 30 jaar en dit feit zal Paramount zeker niet ongemerkt voorbij laten gaan. Eind volgend jaar gaat in Amerika de tweede GENERATlONS
film in premiére, waarin naar verluid de BORG weer als de meest gevreesde tegenstanders terug zal komen. TV 10 GOLD heeft "THE ORIGINAL STARTREK" serie
aangekocht en gaat deze binnenkort uitzenden. In steeds meer winkels zijn alle banden
die door CIC video nu ondertiteld worden uitgebracht, te koop. Als laatste kunnen we
mededelen dat er hard gewerkt wordt aan meer verassingen voor de Star Trek fans.
Met andere woorden: "DE TOEKOMST IS ONS!, JOIN US!"
De redactie.
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RECTI'IC~TIE
In het maart nummer is bij het artikel over de conventie te Mannheim niet
aangegeven dat de foto's die verden getoond waren gemaakt door Ton van
Rooij, onder auspicien van SF Terra.
Hiervoor onze excuses.

lUlLEnDER
950902-950903
Thc Summltr Sci-fi
ExpctrictncC! 1995
The Colston Hall,
Colston Streat. 8ristol,
England.
Guasts: oean Stockwel
( Quantum Leap )
ClaudiaChristian
( Babiion5 )
Jerry ooyle
( Babiion5 )
oenlse Crosby
( S,T. The Next:Generation1
Info:
Seer'gèlet'PrOduètior/S
International Ltd., 22
ReindeerCourt,
Woreester, WR1 20S
Englend

EInDHOVEn conVEnTIE
Op zondag 16 juli 1995 vond
van 13:00 tot 18:00 in gemeenschapshuis 'Oe Hoeksteen'
in Eindhoven
de
eerste regionale bijeenkomst
voor
de regio
zuidoost
plaats. Op deze bijeenkomst
werd ook deze keer weer geprobeerd om een programma
samen te stellen waarin
mensen afleveringen konden
bekijken. merchandise kopen,
gezellig bij elkaar komen om
dingen uit te wisselen en een
quiz invullen. waar weer leuke
prijzen mee te winnen waren.
Het videoprogramma
bestond uit afleveringen van
Babylon 5. OS 9 en de populaire nitpickting presentatie.
Helaas was het door de
kwaliteit van de banden niet
mogelijk om de aanwezigen
kennis te laten maken met
Voyager.
In de delaers-room was weer
veel en leuk materiaal verkijgbaar. Duidelijke aandachttrekkers waren de computer
•
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950914
Vctrjaardag Walrctr Koctnlg

( Mr. chckov )
950915-950916
" Wolf 359 ". Thct Gathering.
Guests: Malel Barret. Michaal
O'Hare, J.M. Straczynsky
Info:
Margo White.
37 PranksomeRoad.
Southend-on-Sea
Essex
951116-951119
" Asslrnlletlon IJ
Info:
8~uert Barks
77 Hloy road Av.
$outh Harrow
MiddlesexHA2B4D

demonstraties.
waar het
Interactieve Technisch Handboek en Star-Trek: The Final
Unity werden vertoond en
verkocht.
Maar
ook de
clubtafel en de dealer-tafel
van
Eppo werden
druk
bezocht.
Oe quiz bleek uiteindelijk een
aantal moeilijke vragen te
bevatten. maar werd toch
door veel mensen ingevuld.
Uiteindelijk zijn er ruim 70
mensen op komen dagen op
deze mooie zomerdag, dus
dit evenement wordt herhaald op zaterdag 21 oktober 1995. leden van de
regio zuidoost: Zet het in je
agenda! Natuulijk zijn andere
leden ook welkom.
Prijswinnaars van deze dag:
Winnaar van de hoofdprijs is:
Sidney Smeets (1 fout)
Oe tweede prijs gaat naar:
Mirjam Visser en J. Wevers
(met allebei 3 fouten)
Oe derde prijs gaat naar:
Bert Wulms (5 fouten)

Oe troostprijs
gaat naar:
Wendy van Voeren.
En voor de echte fans:
Beverly Crushers meisjesnaam was niet Beverly Hills !
Het schijnt dat de prijsvraag
dus toch moeilijkwas. Mochten
jullie erover willen praten
(over de juistheid van de
antwoorden) dan mogen jullie
kontakt
opnemen
met
samensteller René van Os.

.5T.4RFLEET
.5T.4mPEDE,
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! laat a.u.b. een
ruime rand papier rondom de
zegel zitten. Ook neem ik
sinds kort gebruikte telefoonkaarten in.
Voor de duidelijkheid: Stampede is een doorlopende
actie.
Martine E. Welermann
( Myranya )
Graaf Janlaan 69,
3708 GK - Zeist
Tel. 03404-24440
Als je wilt schrijven naar de
sterren van TNG, OS9 en
VOY. schrijf dan naar:
(acteur/serie), Paramount
Pictures. 5555 Melrose
Avenue, los Angeles CA
90038-3197,
USA.
Voor de Orinele Star Trek:
(Naam acteur). c/o Lincoln
Enterprise, PO Box
691370, los Angeles CA
9003B-3197, USA.

AOVERTENTllE
Het artikel van The History of
Star Trek wordt
in het
december nummer vervolgd.
Wil je na het december nummer het volledige artikel dat
door René van Os geschreven is bestellen. Stuur
dan een briefje met je naam,
adres en 5 gulden aan
postzegels naar het redaktieadres.
Te koop: PC spel Star Trek
25th anniversary (orgineel
+handleiding) van interplay
op 8,5"00 diskettes. Te koop
of te ruil tegen Star Trek
artikelen.
Guido Oeeben, Mortelakker

25, 5625 wd Eindhoven.
Tel.040-423613
(tussen
18.00 uur en 22.00 uur)
Te koop: Goldkey Star Trek
comics:
nr. 19 juli
1973
nr. 21 nov
1973
nr. 22 jan
1974
nr. 23 mrt
1974
nr. 25 juli
1974
Erik Vrij, Kraaienest 98,
3224 PM Hellevoetsluis.
Tel. 01883-11371.
Aangeboden:
Folder over
Star Trek Generation met
info
over
spelers,
met
poster. Voor info stuur een

aan je zelf geadreseerde
envelop met F1,60 postzegels bijsluiten, aan: Mieke
Elgersma, Amelandsdwinger
587, 8911 LZ Leeuwarden,
Tel. :058-125913
(maanwoensdag en zondagavond
18.00-22.00 uur)
Gezocht wegens defect aan
videorecorder: Af!.TNG 'NEUTRAL ZONE' en 'LEGACY'
Wie zou voor mij deze af!. op
een band kunnen zetten.
Schrijf of bel: Hans 't Lam,
Kerkpad 81 z2, 3764 AP
SOEST, tel. 02155-18273
(na
17.00
uur)
alvast
bedankt!

Op vertoon von je lidmaatschap !<aart
10% k.ort1ng op:

star Trek.ClassIC
star Trek.The Next Generatton
star Trek.Deep Space Nlne
alleen Import video's

Hoogstraat 143
3111 HE Schiedam
Tel.lFax: 010 - 4739012

OPENINGSTIJDEN
M44NlJ46: 13.00 - 17.30
DINSlJ46 T/M VRIllJ46: 09.30 - 17.30
ZATERDA6: 09.30 - 17.30
OONDERlJ46 KOOPAVOND: 18.30 - 21.00

Hier weer een nieuw programma op holodeels3. Eerst over
het vorige programma. Voor hen die willen weren welke poppetJeser ziJn. heb Ik een lijst gemaakt. Wil Jeeen copy stuur
ma; dan een: Aan je zelf geadresseerde en gef~ankeerdC!
cnvelopc met vermcldlnq. playmetes figures. Ik zalje dan een
lijst terugsturen. Deze keer gaat het in holodzck-û over
video's zodat je een indruk krijgt van de Star Trek videobanden in Nederland.

PROGRAM COMPLeTE
ENTER WHEN READy ....
Op dit moment zijn er in
Nederland veel videobanden
van Star Trek te koop. Om
alle banden van TOS of TNG
te kopen is een kostbare
zaak want TOS bestaat uit
4B banden met totaal 79
afleveringen en de 177 afleveringen van TNG op B9 banden nemen veel ruimte in.
Daarbij zijn er al zo'n 30 banden met 59 afleveringen van
OS9. Oe bovengnoemde banden zijn allen zonder
nederlandse
ondertiteling.
C.1.C.. Nederland heeft nu
ook zo'n 33 banden van de
TNG met nederlandse ondertiteling
op de markt gebracht en heeft als eerste in
Europa de pilot van
VOYAGER uitgebracht,
ook
deze is ondertiteld. Op de
ondertitelde versies kom ik
later terug, nu eerst over de
z.g. engelse versies.
Oe kwaliteit van TOS afleveringen is zeer goed, zeker
als je bedenkt dat de mastertapes
uit de jaren 60
stammen. Het is voor de
liefhebbers
van TOS een
mooie verzameling videobanden die je steeds weer met
veel plezier kunt bekijken. Een
wat onbekende maar zeker
.8
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niet minder interessante
serie is de getekende Star
Trek, de z.g. animated series
ITASl. Deze uit 22 afleveringen bestaande serie staat
op 7 videobanden. De originele acteurs
hebben hun
stemmen
aan deze serie
gegeven. Voor velen is het
even wennen aan de animaties maar de verhalen
doen niet onder voor die van
TOS. TAS wordt in de naslagwerken vaak buiten beschouwing gelaten, maar het
is een mooie serie om in je
bezit te hebben en je kijkt er
met plezier naar, (ik wel
althansD. Voor de TNG geldt
uiteraard
hetzelfde, alleen
zijn er buiten de gewone
serie banden, met steeds 2
afleveringen, special editions
uitgegeven. Het leuke van
deze speciale uitgave is dat
je nu bv. de beste afleveringen in aparte sets kunt
kopen. Zo zijn alle afleveringen waarin Q meespeelt in 1
mooie doos te koop dit is de
z.g. Q-box. Je hebt dan de
afleveringen: Hide and Q (1e
seizoen), Q who (2e), oeja Q
(3e), Q-pid (4e), True-Q (6e)
en Tapestry (6e), voor rond
de 120 gulden. Een andere
mooie verzamel doos is die

met borg afleveringen.
In
deze Borg-box vind je:
'Q-who? '(2e), 'Best of both
worlds' (3e-4e), 'I, borg' (5e)
en 'Descent ' (6e-7el. Hoewel
'Q-who' in beide dozen zit,
heb je met deze twee dozen
wel een mooie verzameling
van
de
spannendste
afleveringen uit de 7 seizoenen van TNG. De dubbelafleveringen kun je apart kopen
waarbij ze als 'full lenght tv
movie' op een band staan. In
de dubbel-afleveringen (zoals
ik ze maar even noem) zijn
momenteel tekoop: 'The best
of both worlds' , 'Redemption' , 'Unification',
'Time's
arrow', 'Chain of command',
'Birthright,'
'Descent' ,
'Gambit' , 'All good things' en
'Encounter at farpoint' De
laatste is eigenlijk een beetje
apart omdat deze als pilot al
te koop was en toen al uit
één stuk bestond. Een "full
length tv movie" kijkt prettiger dan twee losse afleveringen. Dat komt omdat de
meeste
dubbelafleveringen
zo over twee banden staan
verdeeld dat je altijd moet
spoelen. Wat de inhoud betreft zijn de dubbelafleveringen hetzelfde. Ze zijn alleen
aan één stuk gemonteerd.
Zelf heb ik de Gambit bekeken
en ik vond het heel prettig
om het spannende verhaal
aan één stuk door te zien.

sm» PRE.s.sEDUT/oum

/

Nu even over geld praten
want we blijven natuurlijk
Hollanders. Een band met
twee engelse afleveringen
kost 40 gulden en de ondertitelde 30 gulden. De verza-

meldozen van Q en de borg
liggen rond de 120 gulden en
de dubbelafleveringen liggen
rond de 40 gulden. Als je alle
engelse banden koopt kost
het je ongeveer de 3500
gulden. Terwijl de verzameldozen met alle dubbelafieveringen je op een totaal
bedrag van 650 gulden brengen. 'Best of both worlds' en
'Descenc' zitten in de Borgbox dus hoef je niet de
dubbelaflevering
te kopen.
Dat scheelt je toch gauw 80
gulden. Het is natuurlijk
maar wat je wilt besteden.
Hoewel de fanatieke fans
natuurlijk alles in hun kast
willen hebben.
'spEC/Al ED/T/DO.s

Dan zijn er nog de special
editions. Op deze banden, die
meestal in zwarte kartonnen
dozen te koop zijn, staat ook
altijd
een
extra
stuk
genaamd "behind the scenes
of 'De collector's editions',
zoals ze genoemd worden,
zijn beperkt uitgegeven en
zijn voorzien van een nummer. In de dozen zitten ook
kleurige informatieve boekjes. De documentaireachtige
stukken
worden
gepro-

geproduceerd
door
duceerd en geregiseerd door werd
Donaid R. Beck en door William Rus en duurt helaas
bekende sterren gepresenmaar 20 minuten. Een opvalteerd. Als je ze niet hebt (ge- lende special is 'All good
zien) is het de moeite waard things ... ' met :Journey's end
om er eens een te bekijken. .... '. Op de originele band
Je krijgt op een leuke manier staan nl. ook nog eens de link
van All good things.. , de
veel achtergrond informatie
die nu eenmaal moeilijk in trailers van alle 7 speelfilms.
boe-ken te beschrijven is. Tot
nu toe heb ik de volgende OEDERlAOD.s DODET/TElD
gezien:
C.1.C.. heeft in Nederland 33
- TOS= > Star Trek 25th
banden van TNG ondertiteld
anniversary special, gepre- en uitgebracht.
Dit is een
senteerd
door
William
leuke ontwikkeling voor fans
die toch wat moeite hebben
Shatner en Leonard Nimoy
met de engelse taal. In een
- TNG= > Journey's end The serie als Star Trek wordt
saga of Star Trek the next nogal veel "onduidelijke" taal
generation,
gepresenteerd
gebruikt, daarmee bedoel ik
de vele technische
gedoor Jonathan Frakes.
sprekken en vreemde buiten- DS9 = > Journey behind aardse rassen. Zelfs voor
the scane's to explore a new mensen die zeer goed de
Star Trek legend gepresen- engelse taal verstaan zijn
teerd door Terry Farrel
deze dingen soms moeilijk te
volgen.
Een andere extra is de band Toch is een ondertitelde
die gratis
bij de eerste
aflevering nog steeds leuk
ondertitelde TNG band zat om te zien want als je bv. de
genaamd "your guide to nederlands ingesproken band
GENERATlONS". Deze band van het interactieve bordspel
is wel kort maar laat je bekijkt erger je je toch wel
achter de schermen kijken een beetje aan het nederwaarbij ik de spiegel wel het lands en zeker als je de stem
mooiste vond. Deze band van de acteur goed kent.

Borg Box
Orkr bandan mat:
Tha Bast of Bo'h
Worlels I & 11
Ducent

I &11

I. Borg.
Q-Who ?

- OS9,OSN
Oeep Space Nine
VGR,VOY
Voyager
TMP
The Motion Picture (ST-1)
TWOK
The Wrath of Khan (ST-2)
TSFS
The Search for Spock
(ST-3)

Q Box
Drie bandan mar:
l-ilda and Q

QWho?
Dcja Q
Trua Q
Tape!srry

Q-pld

TVH

Q 1994 Paramount Pktures. All Rlghls ReselVed

Even
wat
interessante
gegevens: Van een gewone
videofilm
worden
er
in
Nederland
meestal
zo'n
1000 - 2000 banden uitgebracht. Major releases, bv.
Free Willy, worden in grotere
aantallen
uitgebracht
nl.
5000 - 10.000. Echte grote
releases zoals bv. die van
Oisney liggen meer bij de
100.000.
Met deze cijfers in je hoofd
moet je eens kijken naar de
release van Voyager. C.1.C.
heeft zo'n 8000 banden van
Voyager op de markt gebracht met als extraatje
een, helaas iets mindere,
copy van de speciale generations house CO bij de eerste
5000 banden.
OE SPEELFILms

Buiten de serie worden ook
de bioscoopfilms
op video
uitgebracht.
Ook hierin
heb je weer verschillende
keuze's. De films tot en met
STAR TREK VI: 'The Undiscovered Country' zijn apart

CApT2JiI?, Ii--t: found
1'9;V OLd

jROfYJ
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op video verkrijgbaar.
De
verwachting is dat 'GENERATIONS' eind '95 begin '96
uitgebracht wordt. Van de
losse films zijn zowel engelstalige als ondertitelde versies gemaakt. Als je nog
geen film op video hebt en je
wilt ze toch aanschaffen dan
zijn er ook de films-sets, dit
zijn dozen waarin meerdere
films zitten, waarbij soms
nog een extraatje, zit bv. een
special edition. Een aparte
vermelding waard is de speciale motion picture, ook wel
Star Trek I genoemd. Die
speciale uitgave is nl. 15
minuten langer en bevat
filmmateriaal dat nooit in de
bioscoop versie te zien is
geweest.
4CRoOgmEOLlST OF
4FKORTIOIiEOLlJSr:

- TOS.
Oe originele serie met
Kirk & Spock
- TAS
Oe tekenfilm serie
- TNG
The Next Generation

The Voyage Home (ST-4)
TFF
The Final Frontier (ST-5)
TUC
The Undiscovered Country
(ST-6)
TGB The Great Bird of the
Galaxy, Gene Roddenberry
10lC
Infinite Oiversity in Infinite
Combinations
(Vulcan Credo)
FX, SFX (special) Effects
UFP The United
Federation of Planets
SF, Sci-Fi
Science Fiction
enkele tv en film begrippen:
- LEADER: De beginmuzie

met de speciale gastenlijst erna.
TEASER: Het eerste
stukje voor de leader
LINK: Stukjes uit de
vorige aflevering
TRAILER: Stukje van de
volgende aflevering of
nieuwe film.
FORTHCOMING: Is
hezelfde als een trailer

END PROGRAM

.
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In deze vierde belichaming van de Star Treklegende maakt u kennis

met

nieuwe

een geheel
bemanning,

een nieuw ruimtevaartuig,

nieuwe

aardse

bulten-

wezens

en

een nog niet ontdekt
deel van de ruimte......
Nu te koop!
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Voor de fan die afhankelijk is
van de Ned. tv of BBC2 is er
geen probleem. Op zaterdag,
dan wel woensdag avond
worden bellen uitgeschakeld,
gaat de hoorn van de haak en
genieten wij allemaal 50
minuten lang van Star Trek
TNG. Oe rest van de week
praten we allemaal de eerste
twee dagen over de aflevering die op tv was en daarna
wachten
we vier
dagen
geduldig op de volgende aflevering.
Oe fans die een PC met
geluidskaart
en CDROM
bezitten hoeven hier echter
niet langer genoegen mee te
nemen. Microprose
heeft
deze maand een spel op de
markt gebracht die zijn weerga niet kent.
Star Trek, a final unity.
Dit spel is mooi. Je hebt
geen idee wat je met dit spel
tegemoet gaat. Het staat
boven alles wat ooit kwam en
is op sommige momenten
zelfs interessanter
dan een
Star Trek aflevering.
Onzin? Zeker niet!
Als het spel na installatie
gestart wordt, dan begint
het verhaal met een echte
intro waarin we de leden van
de USS Enterprise zien in 3d
beeld. Ze observeren een
schip dat Federatie grondgebied betreed. Een Romulaanse
warbird
'decloacked'
voor
hun neuzen met een kapitein
die hun duidelijk maakt dat zij
zich met hun eigen zaken
moeten bemoeien.
Picards antwoord is duidelijk. Daarna begint de intramuziek en starten de beelden
die we elke aflevering zien
met stemmen en al. waarna
•
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we het beeld te zien krijgen
van de brug van de Enterprise
met in de rechter bovenhoek
de titel van deze aflevering.
'a final unity. Na dit moment
lopen de rillingen over een
ieders rug. Je weet nu dat je
iets kompleets hebt, een
produkt dat ver boven de
rest staat.
Je stuurt Picard in dit spel
en alle handelingen van de
kapitein
staan
tot
jouw
beschikking. Je kunt met alle
brug leden praten CRiker,Troi,
Crusher, La Forge, Data) je
kunt via navigatie reizen naar
bijna elk deel van het universum. Wapens en schildenkun
je bedienen vanaf de tactis-

che stations en de computer
bij Data geeft jou alle info die
je hebben wilt.
Als we kijken naar het eerste
stuk in het spel kun je als
eerste praten met Data, die
heeft een suggestie. Deze
informatie zal leiden tot een
stukje video en een kwade
confrontatie met een warbird
kapitein.
Wat je ook doet, ze zal jou
aanvallen en je moet dan snel
naar het tactische station
toe.
Dit station geeft een beeld
van de enterprise
en de
directe ruimte rondom in een
3d weergave. We zien dan
ook direct een Warbird. Oe

schilden gaan omhoog en een
scherm met Worf en de optie
'delegate on. We hoeven hier
dus
eventueel
niets
te
ondernemen. Worf regelt het
allemaal.
Als
je
dapper
genoeg bent om het zelf te
doen, krijg je de optie om
tactische
manouvres uit te
voeren, schilden en wapen
richt middelen aan of uit te
zetten en nog veel meer. Dit
is pas het betere
werk.
Hierna kun je verder gaan
met de missie en eventueel
met de personen praten. Je
zult dan merken dat alle
dialogen door de acteurs zijn
ingesproken, dat moet voor
Patrick Steward (Picard) een
hele opgave zijn geweest,
elke beslissing
kent meerdere
antwoorden
en hij
spreekt ze allemaal uit. Als je
een bezoek
brengt
aan
Engeneering dan kun je de
schade repareren
of kijken
hoe gereed het schip is.
Nadat ik de plaats voor mijn
eerste missie uitkoos en op
de energize
knop drukte
verdwenen de bemanningsleden als sneeuw voor de zon
op weg naar
de eerste
missie .....
In het team zitten:
Riker,
Crusher, La Forge en Worf. In
dit soort missies heb je een
viertal
handelngen
en een
keuze van personen.
Je kunt iemand ergens naar
toe sturen, je kunt met het
persoon praten , dingen/personen bekijken, of objecten
gebruiken.
Nu kunnen we
kijken
naar
de
andere
onderdelen die we nog niet
gezien hebben. Als eerste is

er de computer. deze geeft
alle informatie als een boom
weer. Deze informatie
zal
gedurende de reizen die je
maakt
bijgewerkt
worden
met de bevindingen die je zelf
maakt. Oe weergave is gelijk
aan een computer
display
zoals in de serie
Het navigatie systeem.
Oe Enterprise
zou natuurlijk
nooit ergens komen zonder
een navigatie systeem.
Het
systeem waarmee de
Enterprise
functioneerd
is
natuurlijk top-of-the-line.
Of, zoals Geordi het zei: 'Dur
systems are idiot proof, dit
klopt, want ik kon er meteen
mee werken.
Je hebt hier een scherm dat
in 3delen is ingedeeld. een
onderste
balk met bedieningsknoppen en daarboven
twee
schermhelften.
Het
linker deel om te zien wat je
in koers brengt en een rechterdeel om de gegevens
uit het linkerdeel optimaal te
maken. Als eerste kun je dit
deel van het heelal zien (512
sectoren). Je hebt hier extra

de optie om the bepalen of je
de Federatie, de neutrale of
de Romu-Iaanse planeten wilt
markeren.
Als tweede is er het sector
beeld. Je krijgt hier te zien
wat er allemaal te beleven is
in een sector. Als je meer
wilt weten over een systeem
dan kun je kijken in de derde
optie. Je kunt in dit scherm
trouwens
info
over
alle
gegevens krijgen in elk van de
schermen. Verder kun je jouw
uitgezette
koers bekijken en
de snelheid bepalen (in warp
en impuls stand). Als je alles
hebt ingesteld
dat kun je
voor het beroemde woord:
'engage kiezen en het heelal
staat voor jou open.
Als laatste
is er nog het
holodeck.
Hier krijg je de optie om elke
videoscene die je gedurende
de missies zag even opnieuw
te
beleven.
Het
spel
is
gewoonweg fantastisch
voor
elke Star Trek fan, en niet
fan. Je hebt een redelijke
486 nodig met minimaa18Mb
geheugen. Verder zul je t. b.v.
het grafische
gedeelte een
VESA kaart moeten hebben,
de resolutie en kwaliteit is zo
hoog dat het schreeuwt
om
hardware. Ik kon het met een
VESA kaart af en 1Mb VESA
geheugen
was voldoende.
Voor het geluid heb je zeker
32 bits wavetable kaarten,
nodig maar een sounblaster
pro is zeker goed. Als je de
hardware er niet voor hebt
dan zul je zwaar depressief
de winter ingaan!
LAWREoCE VAD RI./o.

Hlernaasr:
screenshot
van "The
Final Llnlry",
met
"The Ncxt
Generetlon".
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Star Trel~: Inspiratie
Een diepgaande 1"\ij1"\ in de
gecreëerd door c:
In de laatste maanden heeft
Star Trek The Flying outch
bijzonder veel nieuwe leden
gekregen, mede dankzij het
succes van de nieuwe speelfilm, STAR TREK GENERATlONS. Deze film, de eerste
voor the next generation
crew, confronteerde ons met
een nieuwe reïncarnatie van
Star Trek en sloot met de
dood van Captain Kirk een
tijdperk af. Oe heldhaftige
dood van Captain Kirk, een
held van de eerste orde, kan
gezien worden als een analogie voor het overlijden van
Star Trek creator Gene Roddenberry. Oe pro-ducent verwisselde in 1991 het vergankelijke met het eeuwige
en volgroeide daarmee tot
een ware "Great 8ird of the
Galaxy". Het feit dat zijn as
middels een space shuttle
vlucht in de ruimte werd
uitgestrooid,
is hier enkel
debet aan.
Vele jongere fans van Star
Trek the next Generation
kennen de specifieke oorsprong van Star Trek niet: zij
zijn te jong om de oude serie
gezien te hebben en diegenen
die de serie wel kennen,
bestempelen die al direct als
"oud en kitsche-rig",
net
zoals die oude 8atman serie
met Adam West. Toch was
deze inmiddels
klassieke
serie de bron voor een in
Amerika
uiterst
winstgevende
franchise,
die
onophoudelijk lijkt te blijven
groeien in nieuwe richtingen.
Als we terugkijken naar het
tijdperk
waarin
Gene
Roddenberry zijn idee voor
Star Trek ontwikkelde, zien
we een nareve wereld, waarin

de gemiddelde Westerse
burger zich een samen zwering om een president te vermoorden niet kon voorstellen. Segregatie was nog
steeds een 'way of life' en
alhoewel Martin Luther King
met zijn leuzen ("I have a dream... ") in deze tijd al een
behoorlijke aanhang verwierf,
duurde het nog ruim twintig
jaar voor een zwarte familie
het middelpunt mocht zijn
van een Amerikaanse sitcom.

voor alle Generaties
Arncrtlvaansc nco-mythe.
ene Roddenberry.

Op televisie overheerste een
conservatief klimaat. waar
de upper
middle
class
burgerlijk heid zichzelf het
meest in zag gespiegeld.
Witteboordwerkers
vierden
hoogtij op televisie in series
als Mr. Ed, Dr. Kildare, I
dream of Jeannie en een
overmatig 'politically correct' sentiment voerde de
boventoon in verhalen over
blanke families die meestal
geen of nauwelijks problemen

hadden. Comedies speelden
in op de meest onschuldige
humor die men zich kon
indenken en kinderen gedroegen zich altijd voorbeeldig. Westerns waren bijzonder populair dankzij de
meestal vrij simpele dichotomie tussen goed en kwaad.
Actieseries
die ditzelfde
beaamden,scoorden meestal
ook goed. Maar vernieuwing
was op televisie ver te
zoeken.
Gene Roddenberry, voormalig
United Stat es Air Force
piloot,
voormalig
PanAm
piloot.
voormalig
politieagent bij de Los Angeles
Police Department en succesvol scenarioschrijver, was
in dit tijdperk bezig zijn
winstgevende
scenarioschrijvers
praktijk om te
zetten in een reputatie als
televisieproducent.
In zijn
ruime ervaring in het schrijven van scenario's bemerk
-te hij namelijk vaak dat het
originele script nog veranderingen onderging voor het
op het scherm te zien zou
zijn. De enige manier om dit
tegen te gaan als schrijver
van een televisieshow, was
om die televisieshow ook zelf
te produceren.
Daarnaast is het ook zo dat
als een scenarist niet kan
schrijven vanwege ziekte. er
geen geld binnen komt. De
enige manier om een beetje
zekerheid hierin te hebben
zou zijn om zelf de serie te
bezitten en er royalties en
winsten op te ontvangen.
Wat Roddenberry wilde doen
met zijn scenario's was veelal iets wat hem niet werd
toegestaan door de Net~UIT(lAve15.

en dat een te droog betoog,
zoals in The Lieutenant, vaak
een dooddoener is voor de
doorgewinterde televisiekijker. Hier zou hij rekening mee
houden met zijn volgende
project.
Science fiction was in de
jaren zestig een ondergeworks. Gene wilde niet alleen Gene zou in Star Trek ook waardeerd genre. Slechts
kritiek
leveren
op onze andere kritische noten naar enkele serieuze science ficmaatschappij,
hij
wilde voren brengen. Is There in tion films waren geprodubepaal de elementen
en Truth No Beauty? hekelt het ceerd tijdens de Sci-Fi filmkarakteristieken
van het feit dat schoonheid zo belan- rage van de jaren vijftig.
menselijke leven aan de kaak grijk wordt
gezien door Roddenberry had hier enige
stellen. Als Gene dit wilde mensen,
terwijl
diezelfde
bronnen van inspiratie onder
doen in een duidelijke vertelschoonheid maar een millime- gevonden maar hij moest
stijl, dan zou men dit direct
ter diep gaat en niets zegt iedere keer constateren dat
afkeuren. Bepaalde dingen over de persoonlijkheid zelf. A er te weinig aandacht werd
konden voor televisie gewoon Private Little War is een besteed aan karakterisatie
niet door de beugel. Wel was onverbloemd VietNam afleve- en te veel nadruk op de wonhet mogelijk om verhulde
ring. Gene had tal van ideeën derlijke science fiction eleboodschappen te brengen.
over racisme, intolerantie,
menten inzake de techniek.
Gene zag in dat een scenario
begrip,
verdraagzaamheid,
Met dit in het achterhoofd,
over racisme niet gebracht
sex, enzovoorts, die hij wilde en de intentie om zijn nieuwe
kon worden als het openlijk spuien in een televisieproserie iets te maken waarmee
tussen zwarten en blanken ject.
hij ook verhulde kritiek op de
zou gaan. Maar als het zich Oe standaard houding van de maatschappij kon brengen,
om twee rassen handelde, Networks was dat science ging Roddenberry met ideeën
die de mens helemaal niet op fiction niet veel meer was spelen. In 1963 had hij een
aarde tegen zou komen, dan dan verhaaltjes
over een eerste concept op papier
zou het een andere reactie
groepje avonturiers in kleur- staan, waarin een nog niet
van de networks opleveren. rijke kostuumpjes die met echt
nader
omschreven
Oe aflevering Let That Be een raket naar een vreemde ruimteschip
de
USS
Your Last Battlefield van de planeet reizen, daar vreemde Yorktown, onder leiding staat
serie Star Trek is hier een monsters
overwinnen met van Captain Robert T. April.
prachtig voorbeeld van; de hun straalgeweertjes
en dan Oe tijd waarin het zich
intolerantie van Bele tegen- de (op televisie nog niet zo) afspeelde
was
ook nog
over Lokai en omgekeerd is schaars geklede dames als onbepaald; het kon 1995 zijn
een pure vorm van racisme.
beloning kregen. Zo lang men of
2995.
Alhoewel
niet te veel dure dingen ging Roddenberry
zich
geen
doen, werd science fiction
ideeën voor de geest kon
voor op televisie
al snel halen over hoe de Yorktown
goedgekeurd. Science fiction
er uit zou zien, zou het een
zou voor Gene dus een ideaal schip zijn van Cruiser klasse,
medium zijn om kritische
190.000 ton zwaar, met een
noten te plaatsen bij onze bemanning van 203 personmaatschappij.
Dit
besef en. Het schip zou voortgeskwam natuurlijk niet van de tuwd worden via space warp,
ene dag op de andere bij hem maar of Gene zich hiermee al
opdagen.
Gene zag zijn had georiënteerd op zijn latkansen eerst bij een andere ere indeling in impulse drive
serie, die de mens in een en warp speed is niet bekmaar al te menselijk kader end.
zou neerzetten.
Wat wel voorop zou staan in
Zijn eerste serie was The de serie
en dat
heeft
Lieutenant,
een serie die Roddenberry ook zo kunnenzich afspeelde op een mili- houden zou de nadruk zijn op
taire basis, waar een nieuwe dramatische
verhalen over
kolonel het bevel overnam.
mensen, zonder al te veel
Roddenberry leerde met deze techniek erin. Roddenberry's
serie dat hij zijn boodschep in concept
van
de
crew
een aantrekkelijk en span- bestond
uit
April,
de
nend verhaal moest gieten Executive Officer (hier nog

"Gene Roddenberry

wilde niet alleen I"\ritiel~ leveren
op onze maatschappij"
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niet Number Dne genoemd
maar wel de koele dame,
gespeeld door Majel Barrett
in The Cage, Navigator José
Tyler, Doctor Philip Boyce,
First Lieutenant Mr. Spock,
en Captaln's Yeoman J. M.
Colt.
April bezat al alle kwaliteiten
van Kirk qua moed, kracht en
besluitvaardigheid maar zou
toch nog te serieus zijn en zo
meer de persoonlijkheid van
Christopher Pike krijgen als
in The Cage. April was meer
het type dat lijdt onder de
eenzaamheid van de functie
dan Kirk later ook zou blijken.
De Executive Dfficer, die zelfs
in Roddenberry's eerste concept van 1963 al door Majel
Barrett gespeeld zou worden
vanwege haar relatie met
hem, was een vrouw met een
wat donkere huidskleur. Gene
stelde haar oorsprong als
waarschijnlijk uit de Nijlvallei
en stipuleer-de
dat haar
leeftijd onbekend was, daar
ze het type vrouw was, dat
er tussen haar twintigste en
haar vijftigste altijd hetzelfde
uit blijft
zien. Ze was
waarschijnlijk
Aprils
superieur in de technische
kennis van het schip maar
speelde het uiterst koel en
emotieloos. Als April van het
schip weg was, zou zij de
taak van Acting Commander
aannemen.
Tyler stond aangegeven als
een brilliant wiskundige en
"space
theor-lst".
Daar
stond echter tegenover dat
hij als Latino met de traditie
als succesvolle
(LatijnsAmerikaanse)
minnaar op
kosmische
schaal
zou
breken.
Dr. Boyce, een oudere man,
die zichzelf als de enige realist zou beschouwen op het
schip, was continu in verbaal
duel met Tyler over ideologieën, theorieën en feiten. Hij
zou de Captaln's enige echte
confidant zijn en een echte
mopperpot daar aan toe. Het
mooie aan Or. Boyce zou zijn
dat hij van zijn eigen zwaktes
het meest kon genieten.
Spock daarentegen was in
dit script nog afschilderd als

half Martiaans, met een ietwat rode huidskleur en puntige oren. Hij was bijzonder
kalm en de Captaln's gelijke
in figuur en kracht, maar
Spock had hier wel een
enkele karakterfout; hij was
bijzonder nieuwsgierig naar
alles wat ook maar enigszins
buitenaards was.
Tenslotte was J. M. Colt een
Yeoman, die op zeer efficiënte wijze al haar taken
vervulde voor haar Captain
en met haar figuur als van
een striptease
danseres,
wat geen enkel kostuum zou
kunnen verbergen, zou zij
ongetwijfeld
ervan dromen
haar Captain in meer persoonlijke
manieren
te
"dienen".
Dit concept zag er al heel
belovend uit en Gene liet in
deze zelfde tijd ook een
getalenteerde
production
designer, Matt Jefferies, een
serie werktekeningen maken
van het ruimteschip
waar
het zich allemaal in zou
afspelen. Toen "The Lieutensnt" op zijn laatste benen

stond, diende Gene dit idee
in bij MGM. MGM liet weten
dat ze het een interessant
idee vonden maar na enkele
maanden van geen nieuws,
vond Gene het wel welletjes.
Hij ging verder met het aanbieden van dit idee, wat hij
inmiddels verder ontwikkelde
maar kreeg overal hetzelfde
antwoord: een interessant
idee maar we willen er eigenlijk geen geld aan investeren.
Zo liep het een tijdje door
totdat
Gene's agent hem
belde met een gerucht dat
de Desilu Studios op zoek
waren naar nieuwe televisieprojecten. Gene moest zijn
idee daar maar eens presenteren. Dat deed hij en in april
1964 ondertekende hij een
drie jaren contract bij hen
om voor hen pilots te ontwikkelen. Gene was vrij produktief in zijn overige pilots
en daarin bood hij ook zijn
vrienden/acteurs vaak rollen
aan, maar ondanks dat Pollee
Story en andere produkten
van Gene vrij goed ontvangen

"Tenslotte was J .M. Colt een Yeoman, die op
zeer efflclênre wijze al haar talsen vervulde
voor haar Captain en met haar figuur als
van een striptease danseres"
NEIlEIII.M06E UITGAVE17.

interessanter,
het is ook
logisch om te zien dat er veel
specialisten aan boord zijn
die ieder op basis van
noodzaak hun bijdrage leveren bij het onderzoek in de
ruimte.
Het
maakte
de
scenaristen
hun taak ook
wat makkelijker om zo voor

plaatsvinden,
kwamen de
beide partijen uiteindelijk tot
een compromis
met een
derde van de bemanning aan
vrouwen. Gene accepteerde
dit; hij wist inmiddels wel dat
de tijd waarin Star Trek zich
zou afspelen zodanig was dat
vrouwen net zo sterk in
aanzien zouden staan als
mannen. Dan zouden 130
vrouwen op de 260 mannen
wel ervoor kunnen zorgen dat
iedere man aan zijn trekken
kwam, volgens Gene.
Een belangrijke regel was ook
dat de Enterprise
niet in
haar tijd terug zou keren

reguliere en semi-reguliere
personen te schrijven.
Tevens zouden er vrouwen
aan boord zijn, omdat dat
gezonder
was
voor
de
bemanning zelf. Gene voorzag
de bemanning van vijftig procent vrouwen
maar hier
kwam NBC al snel op tegen.
Gene begreep
in eerste
instantie niet waarom, maar
toen een NBC executive hem
vertelde dat het er dan op
zou lijken dat er nogal veel
gerotzooi
aan boord zou

naar de aarde omdat men
dan zeer gecompliceerde
sets zou moeten bouwen en
ook omdat men dan een
goede gok zou moeten wagen
hoe onze huidige maatschappij
zich
zou
hebben
ontwikkeld. Gezien de uiterst
conservatieve network praktijken leek dat een te groot
risico.
Matt Jefferies, die in opdracht
van Gene allerlei
designs had gemaakt, kwam
langzamerhand
opzetten

"In mei 1964 werd door Oscar
l~atz het Star Trel~ concept
ingediend bij de top van ~§ç~~
..
werden, was er behalve Star
Trek niets wat doorgang vond
naar een serie.
Daarentegen liep voor Star
Trek ook niet alles op rolletjes.
In mei 1964 werd door
Oscar Katz het Star Trek
concept ingediend bij de top
van NBC. Mort
Werner,
hoofd van programmering bij
NBC, zag wel wat in Star
Trek en wilde het wat meer
ontwikkeld zien voor hij zich
eraan verbond. Gene kreeg
het bod om voor 20.000 dollar drie verhalen te ontwikkelen, waarvan er een
door NBC als pilot gekozen
zou worden.
Naar aanleiding van Werners
deal met Gene, werd het
geheel verder uitgewerkt en
ging Gene aan het werk met
het schrijven van de benodigde drie verhalen. Zelf
was hij al diep betrokken met
het verhaal dat langzamerhand The Cage zou gaan worden.
Rond deze tijd werd vastgesteld dat het ruimteschip in
kwestie, nu uiteindelijk de
Enterprise genoemd, nooit
op planeten zou landen. Dit
was in de eerste instantie te
duur om wekelijks te laten
zien en in de tweede
instantie duurde het te lang.
Dus had men een apparaat
waarmee men naar beneden
kon beamen. In The Cage
wordt dit apparaat nog 'the
materialisor' genoemd maar
met Where No Man Has
Gone Before werd dat al snel
de transporter.
Tevens werd het principe van
de M kls.sse planeet vastgelegd: planeten in Klasse M
zijn door mensen bewoonbaar zowel qua klimaat als
atmosfeer en ondergrond.
Ook werd de bemanning van
de Enterprise
verdubbeld.
Niet alleen is dat dramatisch
•
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met een aantal
elementen
die Gene had goedgekeurd en
die hij middels een algehele
constructie
in de Enterprise
tezamen
bracht.
NBC had
altijd geklaagd dat het te
lang
duurde
maar
Gene
stond er op dat Jef
feries een wetenschappelijk
verantwoord
schip
zou
ontwerpen,
wat
natuurlijk
erg
veel
problemen
opleverde. Jefferies zei zelf altijd dat hij begonnen was met
het elimineren van wat hij en
Gene niet wilden doen en dat
hij van daaruit was begonnen
met schetsen.
Als hij dan

boord moeten hebben om die
mensen voor de tijd dat ze
aan boord zijn (vastgesteld
op de vijf jaren missie) te
kunnen
voorzien
van alle
wensen
en benodigdheden.
Een raket
vormig
schip zou bijzonder
onrealistisch
zijn omdat men
daarin de ruimte
voor een
dergelijke huiselijke inkleding
niet heeft. Zo ontstond
de
separatie
tussen
het
leef/woon/werkgedeelte
(van
de primary en secondary huil)
en de motoren (in de riacellenl. Techniek verzorgde
de
logica erachter;
als men met

~
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een muur vol had hangen met
ontwerpen,
riep hij Gene binnen en die bekeek ze dan. Die
schetsen
die geen respons
uitlokten,
gooide Jefferies
weg en de schetsen waarop
Gene gereageerd had, waren
weer
een inspiratie
voor
verdere
schetsen.
Tevens
werkte een algemeen begrip
mee van simpele en logische
wetenschap.
Als men een
grote hoeveelheid mensen in
een ruimteschip
zou hebben,
dan zou dat schip alles aan

warp snelheid door de ruimte
gaat, dan zorgen die nacellen
voor de kromming
van de
ruimte
zelf. Dan wil je als
mens daar niet bij staan,
want
dat
heeft
nogal
drastische
gevolgen voor je

fysieke gestalte.
Een laatste
wijziging in het
concept betrof Spock. Gene
had eerst gezegd dat hij half
Martiaans was maar het leek
hem nu niet onwaar-schijnlijk
dat binnen afzienbare
tijd
weten-schappelijk
bewijs
beschikbaar
zou zijn over de
kwestie of er leven was op
Mars of niet. Gene begon het
dus al interes-santer
te vinden om Spock van verder
weg
te
laten
komen.
Daarnaast
moest Gene ook
rekening houden met het feit
dat in het midden van de
jaren zestig de kleurentelevisie nog niet in de meerderheid was in de Amerikaanse
huishoudens.
Dat
zou
betekenen
dat
men
dan
Spock als een neger zou zien
omdat een rode huidskleur in
zwart-wit
eruit zou zien als
de
huidskleur
van
een
zwarte.
Hij veranderde
dus
ook de huidskleur en ging zo
ver dat hij ook een volledige
achtergrond
schiep met vermelding
van
de
planeet
Vulcan, evenals de biologische verschillen
tussen aardmensen en Vulcans.
De spitse oren en schuine
wenkbrauwen
zouden Gene
nog problemen
bezorgen bij

de
Network
executives
omdat
deze vonden dat
Spock er als een duivel uit
zag. In een vroege brochure
waar mee Oesilu het produkt
Star Trek aanprees, is dan
ook een geretoucheerde foto
te zien van Spock met normale oren en wenkbrauwen .
Leonard Nimoy en Gene zelf
waren hier op het moment
niet van op de hoogte.
Leonard had het al moeilijk
genoeg met de vraag of dit
wel goed zou zijn voor zijn
carrière. De figuur van Spock
kon al heel snel in belachelijke
doorgetrokken worden.

.I.1Eenlaatste wijziging in het concc
betrof Spocl~. Gene had eerst
gezegd dat hij half Martiaans was ... "

Tevens waren de oren zeer
oncomfortabel.
Toen Nimoy
hier dus aanvankelijk behoorlijk tegen op zag, ging hij er
met Gene over praten. Gene
luisterde
geduldig naar zijn
klachten en zijn angsten en
stelde
vervolgens
Leonard
gerust
met zijn verzekering
dat Star
Trek de moeite
waard zou zijn. En wat de
oren betrof stelde Gene voor
dat Leonard zijn eigen oren
middels plastische
chirurgie
liet ombouwen naar die van
Spoek, zodat hij niet dagelijks
de make-up hoefde te ondergaan.
Na afloop
van het
seizoen zou men hem dan
weer zijn oren terug
naar
normaal
zetten.
Leonard
dacht hier even diep over na
en zag in wat voor voordelen
dat het zou hebben. Maar
natuurlijk
zou hij er dan
gedurende het seizoen in zijn
vrije tijd ook mee zitten! Toen

de captain zou moeten spelen maar de een vond het
idee van Star Trek te belachelijk voor woorden en de
ander was niet beschikbaar.
Op de lijst stond
ook ene
Jeffrey
Hunter,
die bekend
was van een paar opmerkelijke films, zoals The Searchers met John Wayne en King
of Kings, waarin
hij Jezus
Christus
speelde.
Hunter
bleek zowel beschikbaar
als
betaalbaar
te zijn en werd
gecast
als Captain
Christopher
Pike. Majel Barrett
stond
al geboekt
voor de
Executive Officer en Leonard
Nimoy was in feite de enige
keuze voor Spoek. Wel werden er nog test
opnames
gemaakt om te zien wat er
op film het beste
uit zou
zien. Zo was Leonard Nimoy
enkele dagen bezig met het
uittesten
van zijn oren, die
op dit moment
nog steeds

gezien.
Gene ondervond
nu pas de
moeilijkheden van de produktie met het ingaan van de
post-production
fase.
Oe
special
effects
die gedaan
zouden worden door Howard
Anderson
&
Associates
bleken bijzonder moeilijk realiseerbaar
te zijn. Men had
nog nooit geprobeerd
zulke
optische effecten
te verkrijgen.
Oe scenes
van de
Enterprise
in de ruimte
waren
al moeilijk
genoeg,
daar ze de sterren met lichtjes in een zwart
fluwelen
achtergrond
moesten
opnemen. Dat veroorzaakte
veel
moeilijkheden, zeker wanneer
de Enterprise
op de voorgrond te zien zou zijn. Tevens
waren er nog de transporter
effecten,
de wipes en dissolves,
de phaser schoten,
het phaser
kannon en de
laatste transformatie,
waarin

"En wat de oren betrof stelde Gene voor
dat Leenerd zijn eigen oren middels
plastische chirurgie liet ombouwen
naar die van Spoel,,;"
merkte hij pas dat Gene in
oncontroleerbaar lachen uitbarstte en Leonard snapte
dat Gene hem in het ootje
hadgenomenLeonard
accepteerde de make-up en
het werk ging voort.
AI met al kreeg Star Trek
hiermee een zeer gedetailleerde vormgeving en uit de
drie verhalen die Roddenber
ry aan NBC overhandigde,
koos men voor The Cage.
Met
die keuze eenmaal
gemaakt kon Gene aan de
slag om zijn manschappen bij
elkaar te krijgen. Regisseur
Robert Butler werd aangesteld om The Cage te regisseren en de invulling van de
acteurs
werd overgelaten
aan Joseph d'Agosta, een
casting executive die Gene
ook van acteurs had voorzien
in The Lieutenant. Gene had
wel bepaalde ideeën over wie

een grote bron van zorgen
leverde voor Gene.
Het filmen van The Cage
begon op 27 november 1964
en eindigde op 11 december
1964. Het proces was niet
zonder problemen verlopen
maar toch
redelijk
goed
afgerond. Susan Oliver had
zich echter in haar groene
huidskleur niet echt lekker
gevoeld. Toen zij op gegeven
dacht dat ze flauw zou vallen,
riep men een dokter op de
set. Men was echter vergeten te zeggen dat Susan
een laagje make-up over haar
hele lichaam had. Dat bleek
ook het probleem te zijn:
haar huid kon zo geen
zuurstof opnemen. Na de initiële schok diende de dokter
haar een vitamine preparaat
toe, waarmee ze de dag
doorkwam, maar daar hield
ook Susan het mee voor

blijkt dat Vina niet is zoals ze
de hele tijd te zien was. Hier
kwam veelvuldig commentaar
op, met name wat betreft de
kosten.
Gene moest ook nog een
keuze maken voor een componist die de muziek zou
gaan schrijven. Uit een rijtje
componisten die beschikbaar
waren,
werd
Alexander
Courage gekozen. Courage
had eerder films en veel
televisiewerk
gedaan
en
mocht voor The Cage een
muzikale partituur schrijven
van Gene, die zich niet concentreerde op het science
fiction element, maar op het
menselijke element. Courage
wekte zo spanning op met
een levendig orkest in plaats
van wat de traditie
was
geweest bij science fiction.
Courage schreef
in deze
score ook een primair thema,
NEDERlANDSE
UITGAVE21.

wat later met wat meer nieuwe pilot aanvragen maar
deze moest dan wel degelijk
finesse het uiteindelijke Star
het stramien volgen van een
Trek thema zou worden.
Na een lange postproduction
western. Er moest een probfase was The Cage klaar voor leemstelling zijn die mensen
vertoning aan de NBC execu- tegenover elkaar zou doen
tives. The Cage werd gepre- staan. Er moest een duidelijsenteerd in een formaat van ke held/hoofdfiguur zijn en er
net iets over een uur en moest een gevecht zijn, waar
zorgde voor doodse stilte tij- de held de overwinnaar zou
dens de vertoning. De reac- zijn. Tevens was er een wastie was unaniem: men had lijst van wensen voor verannog nooit zoiets
gezien. deringen, waaronder de eis
Maar tevens was de con- dat Spock en de executive
clusie duidelijk: The Cage was officer
allebei
vervangen
zouden worden. Gene zag in
onvertoonbaar
op televisie
vanwege het feit dat het ver- dat hij Spock moest redden
haal te moeilijk zou zijn. Toen van een ondergang omdat
Gene te horen kreeg dat het zijn visie van Star Trek grooordeel dus nee was op basis tendeels
afhing van een
van de mening dat het "tco
bemanning die zich bewust
cerebral"
was, moest hij was van de verschillen met
even goed slikken. Men had andere rassen, met name
hem
het
budget
ter
vanwege de aanwezigheid van
beschikking gesteld om een Mr. Spock. Hoe jammer Gene
Wagon Train to the Stars te het ook vond voor de execumaken. Achteraf
bekeken tive officer, hij zag in dat zij
was The Cage helemaal geen zou moeten sneuvelen. Dus
western geworden en kon nam hij haar emotieloze
Gene zichzelf wel voor de kop houding en gaf die door aan
slaan dat hij het geld zo mis- Spock, terwijl
hij voor
bruikt had. Maar de execu- Spocks behoud bleef
tives van NBC waren wel van vechten. NBC gaf
mening dat, wat ze gezien tenslotte
toe
hadden,
van
bijzondere
met
de
kwaliteit getuigde. Een exe-- bepaling
cutive zei zichzelf echt zo dat
gevoeld te hebben, alsof hij
aan
boord
van
een
ruimteschip was. Dit was
aanleiding voor een
destijds
totaal
uniek
aanbod
van NBC
NBC zou
een

Mr.
Spock dan
maar op de
achtergrond
moest blijven.
Onmiddellijk ging Gene
•
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weer aan het werk om de
tweede pilot van de grond te
krijgen. Weer vroeg men om
drie scripts en dit keer vroeg
Gene om hulp van goede
vrienden. Terwijl Gene het
script van Mudd's Women
schreef, was Samuel Peepies, gevierd science fiction
auteur en collega scenarist,
bezig met Where No Man
Has Gone Befare. Stephen
Kandel schreef The Omega
Glory naar aanleiding van een
kort gegeven van Gene zelf.
Tevens moest er gekeken
worden naar een grotendeels
nieuwe crew omdat veel van
de
acteurs
niet
meer
beschikbaar waren. Jeffrey
Hunter had eigenlijk geen
problemen om terug te
komen maar zijn vrouw,
die als zijn manager
werkte, vond The
Cage ver
schrikkeI ijk.

Kort
daarna
distantieerde
Hunter zich dan
ook van zijn Star
Trek ervaring en moest
Gene op zoek gaan naar een
nieuwe captain.
Toen de drie nieuwe scripts
werden ingediend, oordeelde
NBC dat Mudd's Wamen een
hele leuke aflevering zou zijn
maar
nauwelijks
toonaangevend voor de serie. The
Omega Glory had hetzelfde

euvel; het was een uitstekend verhaal van een parallelle
wereldontwikkeling maar nauwelijks bruikbaar als springplank om een nieuwe serie te
ontwikkelen. Where No Man
Has Gone Before had wel de
nodige kwaliteiten en werd
unaniem aangewezen als de
tweede pilot.
Gene kreeg dit keer
James Goldstone
als regisseur

toegewezen en
tezamen met casting executive Joseph
d'Agosta
zocht
men
nieuwe acteurs uit voor de
karakters die Gene nu inmiddels op papier had staan.
Een jonge Canadese acteur
met een indrukwekkende en
betrouwbare
staat
van
dienst werd aangesproken
voor de nieuwe Captain.
William Shatner,
die zijn
filmdebuut maakte in The
Brothers
Karamazov, had
een flinke werkervaring opgedaan in televisiewerk. Zijn
optredens
in The Twilight
Zone: Nightmare at 20,000
Feet, The Outer Limits: Cold
Hands, Warm Heart en de
aflevering van The Man From
U.N. C.L.E.:The Strigas Affair
(waarin hij tegenover niemand minder dan Leonard

Nimoy komt te staan,
ruim een jaar voor
Where
No Man
Has Gone Befo
re) hadden
ervoor

gezorgd
dat
hij een
veelgevraagde
acteur was met een
betrouwbaar
werkverleden. Shatner zou de rol van
James T. Kirk invullen met
veel enthousiasme
en ook
meer een neiging naar actie
dan de eerder zo bedenkelijke
Captain Pike.
Leonard Nimoy werd weer
zonder dralen teruggeroepen
om zijn rol van Spock weer
gestalte te geven. James
Ooohan kende Gene al eerder
maar toch werd hij voor een
auditie opgeroepen. Jimmie
deed Scotty in verschillende
accenten en men koos gezamenlijk ervoor dat Scotty
een rasechte Schot zou worden. Gezien zijn vocale talenten zou hij later ook vaak nog
andere
stemmen
doen.
OeForest Kelley was op dit
moment al bezig met een andere pilot voor Gene en hij
kwam pas later naar Star
Trek. Nichelle Nichols had ook
al eerder voor Gene gewerkt
maar ze was op dit moment
in Europa voor een muzikale
tour.
Nichelle
had
een
achtergrond in zang, dans en

muziek
en had enkele
rollen
gehad in films.
Haar optreden in The
Lieu-tenant
was haar
eerste werk voor televisie
maar Gene wist wat hij wilde.
Nadat haar agent haar met
twee urgente telefoontjes
niet uit Parijs terug kon krijgen, belde Gene haar zelf op
en beloofde haar een deal
zonder verlies; als ze haar rol
maar
niets
vond,
dan
betaalde Gene haar kaartje
terug naar Europa. Hierop
kwam Nichelle terug naar
Amerika en deed auditie voor
Star Trek. George Takei werd
eveneens door zijn agent
aangesproken voor de rol van
Mr. Sulu. Hij moest zich voor
een gesprek melden bij ene
Mr.
Rosenbury
(hij had
Gene's naam over de telefoon niet goed verstaan)
maar ondanks dit had hij
toch een prima gesprek met
Gene. Geoorge vernam al
snel dat hij de rol had en de
opnames voor Where No
Man Had Gone Before vonden
plaats in de zomer van 1965.
Gastrollen waren voor Paul
Carr als Lee Kelso, Sally
KeIlerman als Or. Elizabeth
Oehner en Garry Lockwood
als Garry Michel, de beste
vriend van Kirk. ( Lockwood
kreeg nog geen jaar daarna
en interessant aanbod om in
een science fiction film te
spelen, die op bioscoopformaat geschiedenis zou
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"Whcrc No Man Has Gonc Beforc
was niet de eerste aflevering
die vertoond werd"
schrijven: Stanley Kubricks
2001 A Space Oddyssey.)
Paul Fix werd als dokter ingehuurd maar het is hoogst
waarschijnlijk dat Fix enkel
opvulling was
tot
dat
DeForest Kelley vrij was om
aan Or. McCoy gestalte te
geven.
Opnames duurden dit maal B
dagen maar post-production
verliep erg traag. Niet alleen
had Gene een paar andere
pilots lopen op dat moment,
het was ook nog eens
dat Desilu's postproduct ion faciliteiten
niet de hele tijd ter
beschikking
konden
staan voor Where No
Man Has Gone Before. Oe tweede pilot
was pas af in januari
1966. Gene stuurde
hem naar de NBC executives in New York en moest
verder hun oordeel afwachten, wat
een eeuwigheid
scheen te duren.
In februari 1966 kwam het
oordeel van NBC: de show
was goedgekeurd en zou
komende september
al op
televisie te zien zijn. Dat
betekende dat een enorme
hoeveelheid werk nu verricht
moest worden. In de eerste
instantie moest Gene natuurlijk een vaste crew rondom
de serie aanstellen. Daarnaast was er een noodzaak
voor schrijvers die het formaat van Star Trek aan
zouden kunnen. Gene liet
hiervoor zijn agent rondkijken
naar science fiction schrijvers die bereid waren een
poging te wagen in deze
richting. Daarnaast moesten
de sets verplaatst worden
naar een andere locatie.
Maar ondanks al dit zware
werk was Star Trek een
realiteit
geworden.
Gene
ontwierp een 'bijbel' voor de

show, waarin alle karakters
en hun eigenschappen waren
omschreven.
Deze 'bijbel'
zou dan aan de schrijvers
worden uitgereikt zodat ze
geen fouten zouden begaan
met bepaalde karakters.
Where No Man Has Gone
Befare was niet de eerste
aflevering die vertoond werd.
Alhoewel deze aflevering veel
eerder klaar
was,

zij
het wat
langer dan normaal, vonden de executives het beter als het publiek de show leerde kennen
met een aloude formule: die
van het monster dat de captain en zijn crew bedreigt.
Oe eerste aflevering die op B
september
1966 vertoond
werd was The Man Trap. Oe
week erop volgde Charlie X.
Pas daarna, op 22 september 1966, kwam Where No
Man Has Gone Befare op
televisie. (Naar het buitenland toe lijkt men zich beter
opgesteld te hebben. Toen de
serie door Paramount in syndication verkocht werd, werd
schijnbaar Where No Man
Has Gone Befare als pilot
aangewezen, daar deze op de
Europese televisie als eerste
aflevering ook te zien was.l
Gene kwam om budgettaire
redenen in problemen toen
hij tegen het midden van het
eerste seizoen zag dat er te

weinig geld was. Hij moest al
snel iets bedenken om een
oplossing te vinden. Toen hij
inzag wat voor problemen
zouden ontstaan, schreef hij
een
'bottle-neck
show'
waarmee hij delen van The
Cage kon gebruiken zonder
daarmee extra kosten te
maken. Zijn eerste en enige
tweedelige Star Trek verhaal
werd The Menagerie, waarin
het televisiepubliek voor het
eerst beelden te zien kreeg
van een versie van Star Trek
die voor hen initieel te moeilijk te begrijpen zou zijn geweest. The Menagerie won
daarop in 1967 prompt de
Hugo Award, een prijs voor

beste Science
Fiction produktie in
televisie
of filmwerken.
Moeilijkheden
met
de schrijvers werden ook nog eens afgewis
seld met problemen met de
acteurs. Mr. Spock groeide
al zeer snel tot de meest
populaire figuur uit. William
Shatner had het hier eerst
moeilijk mee maar wist zich
er later mee te verzoenen.
Ondanks het feit dat een
gezonde dosis humor aanwezig bleef tijdens de produktie van Star Trek, was het
hard
aanpoten
voor
de
meesten.
Toen Gene het
script
van This Side of
Paradise voor het eerst las,
vond hij dat er het een en
ander aan schortte. Hij gaf
het script aan zijn secretaresse, O.C. Fontana, die al

eerder had aangegeven voor
Star Trek te willen schrijven.
Gene stelde haar het volgende voor: als zij binnen een
bepaald
tijdsbestek
dit
script werkbaar kon krijgen,
zou zij als script supervisor
aangesteld worden en kon ze
zelf ook voor Star Trek gaan
schrijven. Dorothy liet zich
niet tegen houden en leverde
een schitterend
script in,
waarin Spock voor even echt
gelukkig is. Leonard Nimoy
was ook zeer onder de indruk
van dit script.
De flinke werklading zorgde
ervoor dat Gene uit zou
branden, ware het niet voor
Robert Justman, zijn medeproducent, die van The Outer
Limits naar Star Trek was
gekomen. Justman zorgde
ervoor dat Gene na de
13

Inmiddels was ook Gene Coon
aangetreden als mede schrijver en producent. Coon en
Justman
verdienen allebei
evenveel credit als Roddenberry. Nadat Roddenberry de
serie was begonnen, waren
Coon en Justman het die de
serie
omzetten
in een
beheersbaar
produktieproces. Daarnaast bleek Coons
input
van
onschatbare
waarde toen hij aankwam
met scenario's als Errand of
Mercy, waarmee de Klingons
geïntroduceerd
werden.
Coon was ook degene die de

Prime Directive
opstelde.
Het eerste seizoen kende
vele hoogtepunten. Charlie X
was een meesterwerk, evenals The Squire of Gothos en
Tomorrow is Yesterday. Het
seizoen eindigde met de ene
klassieker na de andere met
Space Seed, A Taste of
Armageddon, This Side of
Paradise, The Devil in the
Dark, Errand of Mercy en The
City on the Edge of Forever.
Tijdens The Devil in the Dark
kreeg Bill Shatner een telefoontje dat zijn vader was
overleden. Het was op een
vrijdagmorgen gebeurd en hij
zou met het vliegtuig naar
huis gaan, die avond. Men
wilde de produktie eerst rond
het middaguur stopzetten
maar Shatner protesteerde.
Zijn vliegtuig vertrok pas om
zes uur en hij zou niet weten
hoe hij die tijd zou moeten
vullen. Shatner zei later dat,
dankzij Leonard Nimoy's aanwezigheid
en
de
aanwezigheid van cameraman
Jerry
Finnerman,
wiens
vader ook gestorven was op
de set van een produktie, hij
die middag goed kon doorbrengen. Nimoy en Finnerman ondersteunden Shatner
die middag door dichtbij te
zijn. Net als een horde
olifanten hun
zieken

beschermt,
zo
beschermden
Nimoy
en
Finnerman
Shatner. Daarom was The
Devil in the Dark voor
Shatner
zijn favoriete
aflevering.
City on the Edge of Forever
was voor alle betrokkenen
een zeer intense aflevering.

Gene Roddenberry had van
Harlan Ellison een origineel
script gekregen, dat eigenlijk
helemaal niet aansloot op de
visie van Star Trek waar
Gene uiting aan gaf. Ellison
had een script geschreven
dat over corruptie en drugs
ging aan boord van de
Enterprise en als het verfilmd had moeten worden,
zou het vele malen duurder
zijn geweest dan het uiteindelijk was. Gene herschreef
dit script zeer intensief en
Ellison voelde zich daarmee
beledigd omdat daarmee de
credit op naam van Gene
ging. Hij vocht dit aan bij het
Writers Guild of America en
deed Gene een proces aan.
Gene besloot
zich maar
terug te trekken en zich hieraan niet verder te stoten.
De aflevering
zoals
die
gemaakt
werd,
was gebaseerd op Gene's herschrijving, maar Ellison diende zijn
eigen script in voor nominatie bij de Writers Guild
Awards en won daarmee.
Roddenberry,
Coon
en
Justman waren hierbij aanwezig en applaudisseerden
Ellison toe maar Ellison wilde
niets meer met hen te
maken hebben.
Zowel Shatner, Kelley als
Nimoy vonden City on the
Edge of Forever een fantastische
aflevering.
Ze
waren bijzonder onder de
indruk van gast actrice Joan
Collins. Oe aflevering eindigt
met Kirk, als hij zegt: "Lets
get the heli out of here."
NBC vond dat dat niet kon op
televisie
en protesteerde
tegen 'the heli'. Alle acteurs
waren het echter met Gene
Roddenberry eens dat Kirk
op dat moment echt die
woorden
zou
uiten
en
Shatner zei ze ook. NBC liet
het voor deze keer gaan.

......... .....
JJZe waren bijzonder
onder de Indruk van gast
actrice Joan Collins"
"

Amok Time opende
het
tweede seizoen en bleek al
snel een erg populaire aflevering. Ook in de rest van het
tweede seizoen zouden we
juweeltjes van afleveringen
krijgen, zoals Mirror, Mirror
en The Doomsday Machine.
The Trouble With Tribbels
was een aflevering die wel bijzonder veel aandacht kreeg
van de fans in hun lofzangen.
De kleine, guitige Tribbels
zorgden
voor
evenveel
komisch vermaak als voor
dramatische
gevolgen met
betrekking tot de Klingons.
Deze
aflevering
was
geschreven door de eerste
en enige fan, die voor de oude
serie een aflevering schreef;
David
Gerrold.
Gerrold
schreef daarna een aantal
Star Trek romans en was een
extra in de opnames van
Star
Trek
The
Motion
Picture.
Het tweede seizoen bracht
een nieuw lid van de crew
naar voren; Mr. Chekov. Het
verhaal dat hiervoor de ronde
deed was dat een aflevering
van Star Trek op een of
andere manier in Rusland
vertoond was en dat de overheid boos reageerde in een
vooraanstaande
krant. Ze
hekelden het programma
omdat
de
"stupidAmericans" volledig 'vergeten' waren dat de Russen de
eersten waren die een mens
in
de
ruimte
hadden
gebracht. Gene zou hierop
gerespondeerd hebben met
de toevoeging van Chekov,
een jonge Rus, die vaak
genoeg zou refereren naar
zijn afkomst.
Gene zag
Chekov als zijn verontschuldiging
naar Rusland
toe, als men dat verhaal mag
geloven. Een heel wat plausibeler verhaal hierom trent
was dat
de serie
The
Monkees ontzettend populair
was. The Monkees was een
popgroep van langharige jongeren, die in de stijl van de
Beatles en de Rolling Stones
popsongs produceerden en in
korte tijd een enorme populariteit vergaarden. Ze hadden ook een eigen tele.28
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visteserie.
waarin ze hun
songs naar voren konden
brengen. NBC wilde hier op in
kunnen haken door middel van
de toevoeging van een jonge
crewmedewerker aan boord
van de Enterprise:
Pavel
Chekov. Chekovs kapsel leek
niet voor niets op een afgekeurde Beatles pruik. Welke
van de twee verhalen ook het
meeste met de waarheid
overeenkomt, Walter Koenig
werd na een korte tijd een
vast lid van de crew en profiteerde van de afwezigheid
van George Takei tijdens het
tweede seizoen.
George Takei had na het
eerste seizoen een rol aangeboden gekregen in John
Wayne's
film The Green
Berets en alhoewel hij John
Wayne's politiek in de film
verafschuwde, vond Takei het
toch een lonende film om aan
mee te werken. Het probleem kwam echter toen de
opnames van de film uitliepen door slecht weer; Takei
zag in dat hij niet meer op
tijd terug zou zijn voor het
begin
van
het
tweede
seizoen.
Jammer
genoeg
waren er een aantal scripts,
die een flinke rol voor Sulu
hadden, al klaar voor het
tweede
seizoen.
Deze
moesten nu omgeschreven
worden naar Chekov. Takei
kwam later terug en werd
meteen goede vrienden met
Koenig, wat direct de verdenkingen op concurrentie bij
Takei wegnam. George had
eerst namelijk gedacht dat
Koenig zijn baantje
zou
inpikken. Dit bleek al snel een
foute conclusie te zijn en
George en Walter hielden ook
na de serie contact
met
elkaar.
Tijdens het tweede seizoen
bleek dat Gene Coon langzaam aan het uitbranden was.
Roddenberry had zichzelf na
de komst van Coon een executive producerschap aangemeten en Justman en Coon
deden het dagelijkse productiewerk. Gene kon zich hiermee weer wat meer op het
schrijven concentreren.
In
het midden van het seizoen

verliet Coon de serie en
Roddenberry
en Justman
vonden in John Meredyth
Lucas een waardige opvolger.
Journey To Babel werd een
zeer befaamde aflevering
dankzij de verschijning van de
ouders van Spock aan boord
van de Enterprise.
Mark
Lenard, die Sarek speelde,
was al eerder
te zien
geweest als een Romulan
Commander in Balance of
Terror en zou later een
onherkenbare Klingon spelen
in Star Trek The Motion
Picture.
Gene
Roddenberry
had
gemerkt dat na het eerste
seizoen NBC maar nauwelijks
de serie had willen doorzetten. Hij vermoedde dat dit
dus ook gevaar zou opleveren
aan het einde van het tweede
seizoen. Aan het einde van
een seizoen is het gewoonlijk dat men een cast party
houdt, waarna het wachten
is op het ja-woord van de
Networks of de serie aangehouden wordt of niet. Gene
voorzag dat, gezien de kijkcijfers nooit brilliant waren,
Star Trek wel eens voortijdig
tot een stop gebracht zou
kunnen worden als men de
networks hiertoe ook maar
een kans gaf. Hij wilde zichzelf verzekeren
van een
betere toekomst en liet de
steun van fans voor zich
spreken in een massale brie
vencampagne, opgezet door
Richard en Bjo Trimple -die
initieel door Gene waren
aangesteld om fanmail te
verwerken buiten de studio
om- gericht aan het hoofdkantoor van NBC. Met een
enorme opwelling van brieven
van studenten en jongeren,
waaronder
de show ontzettend populair bleek, was
het oordeel al snel gevallen.
NBC zou de show voor een
derde seizoen aanhouden.
Toen een NBC executive Gene
belde en hem aansprak met
"Gene, baby... ". wist hij dat
er iets loos was. NBC had
hem eerst beloofd de serie
op de maandag avond in te
zetten. Rond 19.00 uur zou
een uitstekende tijd zijn voor

de kijkende jeugd en zou een
groot deel van de ouderen
ook meekijken
omdat
het
rond of net na het avondeten
zou zijn. De NBC executive
had echter de taak gekregen
om Gene te zeggen dat men
Star Trek zou inplannen op
Vrijdag avond om 22.00 uur.
Dit kwam omdat NBC met
een
comedy
show
op
maandag avond om 19.00
uur meer aandacht dacht te
trekken tegenover de andere
netwerken.
Vrijdagavond
om
22.00 uur was een doodvonnis en dat wist Gene. De jongeren zouden rond die tijd uit
zijn en de ouderen
zouden
dan al in bed liggen. Gene
bood van zijn kant aan dat hij
de serie weer persoonlijk zou
gaan produceren
indien men
alsnog
hem de eerderbeloofde tijd zou geven. Dit zou
betekenen
dat
het derde
seizoen
van
bijzondere
kwaliteit
zou kunnen
zijn.
Hier kwam echter geen antwoord op.
Statistisch
gezien wist Gene
dat deze verplaatsing
niets
anders was dan een list om
hem stil te krijgen. De show
zou een langzame dood sterven vanwege slechte kijkcijfers. Gene protesteerde
na
enige tijd dat als men Star
Trek niet terug
zou zetten
naar de eerder beloofde tijd,
dat hij dan zou opstappen en
de hele boel voor gezien houden. NBC had hier weinig
boodschap
aan en liet het
voor wat het was. Gene zag
zich genoodzaakt zijn belofte
te houden en op te stappen.
De eerste aflevering van het
derde seizoen leek inderdaad
het slechte nieuws te weer-

spiegelen. Spack's Brain was
de minste van de afleveringen en een bar slechte om
het seizoen mee te beginnen.
Toch zaten
er onder
de
afleveringen
van het derde
seizoen nog een aantal uitstekende afleveringen bij: The
Paradise Syndrome, Is There
In Truth No Beauty?, For The
World Is Hollow and I Have
Touched The Sky en All Dur
Yesterdays
hadden allen elementen die deze afleveringen
ver boven het niveau van de
rest uithaalden. The Paradise
Syndrome had een romance
voor Kirk op een planeet,
waar een oeroud
ras een
beschermingsapparaat
had
geïnstalleerd
voor het afstoten
van een dreigende
asteroïde.
Is There In Truth
No Beauty?
sneed een zeer
scherp
onderwerp
aan: of
dat het uiterlijk het enige is
waar de mens naar kijkt en
waarde aan hecht. For The
World Is Hollow and I Have
Touched The Sky bood Or.
McCoy
een kans op een
romance,
terwijl
All Dur
Yesterdays een nogal indringende blik op Spocks raciale
verleden gaf.
Voordat
Roddenberry
het
team verliet, stelde hij Fred
Freiberger
aan als producent. Freiberger
had eerder
met science fiction te maken
gehad en zou later ook nog
een seizoen
van de serie
SPACE
1999
produceren.
Freiberger
krijgt helaas over
het algemeen
alleen maar
kritiek
van
de
slechte
kwaliteit
van de afleveringen
in zijn seizoen maar een aantal scripts
waren al in produktie voor hij binnenkwam.
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Freiberger heeft ook altijd
gesteld dat hij alles deed wat
hij kon maar helaas kon hij
ook niet met de acteurs
dezelfde band krijgen die
Gene initieel met hen had
opgebouwd. Freiberger wist
zelf na enige tijd ook dat Star
Trek een aflopende zaak zou
zijn maar hij bleef zijn best
doen en Roddenberry heeft
hem later ook verdedigd als
een zeer capabele producent, die gewoon op het verkeerde tijdstip binnenviel.
Een laatste publiekstrekker
was nog wel de aflevering
Plato's Stepchildren, waarin
Captain Kirk en Uhura gedwongen worden elkaar te
kussen. Deze interraciale
kus, min of meer ontkracht
door het feit dat beide figuren hiertoe mentaal gedwongen werden,
zorgde
voor veel ophef in de media.
Shatner en Nichols waren
allebei zeer professioneel in
hun aanpak en stribbelden
dan ook niet tegen toen het
36 opnames bleek te kosten.
NBC was zich er niet echt
bewust van dat het iets bijzonders zou zijn, totdat de
regisseur aan de bel trok
met betrekking tot de interraciale aspecten. NBC legde
op dat er een opname met de
kus zou worden gedaan en
een opname zonder de kus,
waaruit zou blijken dat Kirk
en Uhura het dan ook nog
net tegen zouden kunnen
houden, dacht men. NBC zag
hier verder geen problemen
in en liet de scene zo ook filmen. Shatner was echter
daarna verantwoordelijk voor
het feit dat de niet kusscene
onbruikbaar
was

omdat hij veel te sterk overacteerde
en zo ervoor
zorgde dat er maar een
scene gebruikt kon worden.
Oe cast party aan het einde
van het derde seizoen was
een bitterzoete affaire. Men
dacht dat alles afgelopen
was en dat ieder zijn eigen
weg zou gaan. Ondanks het
feit dat Shatner zich de laatste anderhalf jaar zeer dominant had opgesteld,
wat
enigszins kwalijk genomen
werd door de rest van de
cast, was het afscheid toch
zeer triest. Oe laatste aflevering van Star Trek zou niet
eens meer binnen de officiële
grenzen
van het
derde
seizoen vertoond worden.
Paramount
had inmiddels
Star
Trek
en
Mission
Impossible opgekocht vanwege hun algehele overname
van Desilu Productions. Dit
betekende dat zij middels hun
nieuwe distributie pakketten
nog wat geld konden verdienen door hele pakketten
van series van oesilu aan te
bieden aan lokale zenders en
internationale zenders.

.. Tot
de
volgende

keer ..

End of Part 1.
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EERSTE SEiZOEN
BIJ SIDNEY SMEETS.

VO!l4/iER onOERWE/i
In de Verenigde Staten loopt
de nieuwe Star Trek serie
'Voyager' nu al zo'n zeven
maanden op het nieuwe UPN
netwerk
van Paramount.
Zoals verwacht is ook deze
Star Trek serie een doorslaand succes. In de laatste
acht maanden zijn er 20
afleveringen opgenomen, de
een nog spannender, mooier
of gevoeliger dan de ander en
de verwachtingen zijn hier
aan de andere kant van de
oceaan dan ook toren hoog
gespannen. Gelukkig zijn er
HET EER.sTE.sEIZOEn
binnen de 'Flying outch'
mensen met contacten in de
'States' zodat de afleverinIn het vorige nummer kon u al
gen ons wat eerder bereiken een voorbeschouwing van de
dan normaal mogelijk zou zijn. pilot lezen. Wat nu volgt is
Het nieuws over de aller een vooruitblik op de andere
nieuwste afleveringen komt afleveringen van het eerste
van het internet af, waar seizoen. Een aantal afleverinParamount zelfs een officiële gen die al voor het eerste
'Voyager' pagina heeft.
seizoen gepland waren zijn
Sinds juni zijn de 'Voyager'
doorgeschoven
naar
het
afleveringen op Koopvideo uit tweede seizoen om alvast
(zie voor een lijst onder aan een voorsprong te krijgen bij
dit artikell.
het opnemen. Daarom zou
Ondertussen
worden
we het kunnen dat uiteindelijk
beziggehouden met het offi- het eerste
seizoen iets
ciële tijdschrift van Starlog
anders van opzet zal zijn dan
en de afleveringen die op hieronder aangegeven. Somclub-bijeenkomsten vertoond
migen van u zullen dit stukje
worden. De comic van Malibu misschien willen over slaan
die in februari zou verschijomdat het uw genot van de
nen komt door allerlei ver- afleveringen, als u die nog
tragingen pas in augustus
niet heeft gezien,kan beperken.
uit en het eerst-volgende
'Voyager' boek verschijnt in
.11'~.~IUXW
juli (zie vorig nummer van dit
I.~IIIIIIIII.~.~ • JIIII
blad).
Tot die tijd zal dit blad
proberen u zoveel mogelijk op
de hoogte te houden van al
het laatste voyager nieuws .
•
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Stardate:

48439.7

De eerste reguliere aflevering
van de nieuwe serie, is een
interessant
vervolg op de
pilot. Janeway is nog steeds
bezig met het herverdelen
van de taken tussen Maquisen
Sterrenvloot officieren. Een
van de officieren die in aanmerking komen voor de post
van hoofdingenieur is 8'Elanna
Torres. Haar directe concurrent is Sterrenvloot luitenant
Carey.Na een meningsverschil
verwondt ze hem. Tom Paris
moet met de holografische
dokter trainen om zelf wat
medische kennis op te doen
en de dokter wat manieren
te leren. Diezelfde dokter
heeft problemen met zijn
holografische projector waardoor hij 'krimpt'.
Ondertussen gebruikt Kes een van
de vrachtruimtes
om en
Hydrophonics tuin aan te
leggen. Als de aflevering
begint vinden we de Voyager
in de buurt van een quantum
singulariteit
waarin
een
ander schip gevangen zit. 8ij
nader onderzoek blijkt dat
het andere schip ook de

Voyager is. Na een hoop
Techno-Babble weet Torres
een oplossing te vinden en
vertrekken zij en Janeway in
een shuttle om een opening

te maken in de singulariteit
die groot genoeg is om
Voyager te laten ontsnappen. Het is waarschlïnllïk
overbodig nog te moeten
opmerken dat de Voyager
ontsnapt en Torres de promotie uiteindeltïkkrlïgt.

·TIIIII ~1I11~6~/1I1r •
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IIIICI/~II'IIIIII

•

Stardate: onbekend
Het leven gaat zo zlïn
gangetje op de Voyager en
Peris probeert Kim zover te
krijgen dat ze samen op een
afspraakje gaan fDoubleDate). Maar als je 70. 000
lichtjaar van huis verwijdert:
bent zal je waarschijnlijk een
hoop nieuwe en onbekende
werelden ontdekken, zo ook
de Voyager. Als Janeway en
haar bemanning een enorme
schokgolfin de ruimte onderzoekenontdekken
ze eenplaneet
waarop al het leven door een
verschrikkelijkeramp is vernietigt. Janeway en Peris
stralen naar beneden en
worden door een scheur in
de subruimte terug in de tijd
gezogennaar een punt enkele
uren voor de ramp. Kes
wordt ondertussen geplaagd
door psychische uitstralingen
van de stervende planeet.
Terug op de planeet ontdekken Peris en Janeway de
waarschlïnllïke oorzaak van
de ramp. In directe schending van de Eerste Richtlijn
waarschuwen zij de bewoners en voorkomen de ramp,
hierdoor worden ze teruggeplaatst op de Voyager vlak
voordat ze de schokgolf ontmoetten, die vindt nu niet
plaats en omdat de planeet
technologisch nog niet ver
genoeggevorderd IS voor een
bezoek vliegt de Voyager

voortif.
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1I111T, en bevat een aantal goede
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Stardate: 4B532. 4
Een spannende aflevering
met een onweersctuintij«
thema: Orgaandieven.
Als een nietsvermoedend
landingsteam vande Voyager
een planeet aan het onderzoekenis worden Neelix' longen door een ongeziene
groep 'vtdisas' gestolen. De
'Vidians' zlïn een ras dat
organen van andere levensvormen moet oogsten om
een bizarre ziekte genaamd
'phage' te kunnen overleven.
Deze ziekte vreet je aan tot
je vervangendeorganen nodig
hebt. Terwlïl de Dokter een
manier moet zien te vinden
om zijn patiënt in leven te
houden, gaat de Voyager op
zoek naar Neelix' longen.
Deze aflevering mag dan een
wat vreemd uitgangspunt
hebben, hij is wel spannend

scènes met de nog steeds
naamloze dokter gespeeld
door Robert Picardo, die in
deze afleveringKes als assistente krijgt. De naam van de
dokter staat nog niet vast
en het schijnt dat hlï ook niet
Doc Zimmerman gaat heten.
In een toekomstige aflevering, waarin we onder andere
Lt.
Reginald Barclay lil
fDwight Schulz) als een van
de ontwerpers van het programma zullen zien, zal zlïn
naam waarschlïnltïk vastgesteld worden. De aflevering heet "Projections " en zal
worden geregisseerd door
Jonathan Frakes!
De 'Vidians', het ras uit deze
aflevering zijn inmiddels zo
populair dat er al een nieuwe
aflevering met hen is opgenomen. In deze aflevering,
die "Feces" zal heten, wordt
B'Elannain twee helften gesplitst: een Klingon en een
mens.

zeker leek in de nieuwe serie de Baneans, een ras dat in
dan was het wel dat we zo een bloedige strijd verwikkeld
ver van huis wel geen oude is met de Numiri. Het doel
bekenden
tegen
zouden
van hun bezoek is een audiënkomen (behalve dan miss- tie met Talen Ren, hoofd milichien Q of Wesley en de taire wetenschappen,
om
Reiziger). Niets lijkt minder te praten
over mogelijke
technische vooruitgangen die
waar in deze aflevering.
Oe Voyager ontdekt een oud de Voyager zouden kunnen
in verval geraakt wormgat
helpen
sneller
thuis
te
komen, Terwijl ze Ren's huis
van ongeveer 30 centimeter
doorsnee, te klein voor een bezoeken wordt Paris verliefd
schip maar groot genoeg op LidelI, Ren's veel jongere
voor een sonde. Helaas komt vrouw. Als Ren vermoord
de sonde vast te zitten in wordt valt de beschuldiging
het wormgat maar ze ont- op Paris. Hij wordt schuldig
dekken wel dat er aan de bevonden en zijn straf is, de
andere kant van het gat ook brutale moord iedere 14 uur
een schip is, Bij nader onder- van zijn leven vanuit het oog11 TIIE CII/I1I/Ir
- 111.4/1/11//1
zoek blijkt
het om een punt van het slachtoffer te
111.46.4, TI/DI RI/lIl/SI
~
Romulaans schip uit het herleven. Als het bericht
D1ICII.4EI'IIIEIL
Alpha quadrant
te gaan. Janeway bereikt snellen zij
Stardate: 48546.2
Haar
bevelhebber,
Telek en Tuvok naar de planeet om
XXXX
Paris vrij te krijgen. Met
R'Mor, is eerst wantrouwig
Als altijd op zoek naar nieuwe maar nadat hij succesvol
behulp van een 'Mind-Meld'
voorraden raakt de Voyager door het wormgat naar de weet Tuvok Paris te helpen
gevangen
in een
Nevel Voyager weet te stralen,
zijn onschuld te bewijzen.
waaruit
ze met
moeite
besluit hij de bemanning van Het komt vast te staan dat
ontsnappen.
Bij
nadere de Voyager te helpen naar de moord een onderdeel van
analyse blijkt dat de nevel het Alpha quadrant terug te een Numiri plan was om de
een levensvorm is die door
stralen.
Tuvok komt
er Baneans te vernietigen en
de Voyager
beschadigd
echter al snel achter dat het Paris wordt verlost van de
(gewond) is. Oe enige manier wormgat
niet
alleen de beelden die langzaam zijn
om de levensvorm te redden ruimte maar ook de tijd heeft verstand aan het aantasten
is door de Voyager als 'pleis- verbogen, R'Mor komt uit waren.
ter' te gebruiken tot de een tijd, 20 jaar voor het
wond geheeld is.
vertrek
van de voyeçer. 11 EDI.4/1.4nl//ISIr - 111.4/1111/11
Nog meer 'Day in the Life' R'Mor belooft de persoonlijke
111.46.4
momenten in deze aflevering, berichten van de bemanning
Stardate: 48623.5
Chakotay helpt Janeway in die hij
meeneemt
over
contact te komen met haar twintig jaar te verzenden en
'dierlijke gids' (animal guide), vertrekt,
Als hij weg is Als ze een onbekende planeet
een indiaans geloof. Neelix onthuld Tuvok dat Telek R'Mor onderzoekt, vindt de bemanmag zijn kooktalenten ten- drie jaar voor het vertrek van ning de grafplaats van een
toonspreiden
terwijl
Paris de Voyager is overleden.
buitenaards ras, de Uhnori.
Kim de fijne kneepjes van het Oe ontwikkeling van de dok- Terwijl ze de lijken onder'poolen' leert in een poolhal ter wordt verder uitgewerkt
zoeken raakt
Harry
Kim
in Marseille (op het holodeck en Kes, die bij hem in opleid- gevangen in een 'subruimte
uiteraard). Verder komen we ing is, weet ervoor te zorgen vacuole' en wordt naar de
er achter dat de dokter
dat hij als een volwaardig thuis wereld van de Uhnori
geprogrammeerd is op het bemanningslid gezien wordt
getransporteerd. Daar zorgt
Jupiter
Holoprogrammeer
in plaats van een simpel com- zijn aanwezigheid ervoor dat
Station door ene Zimmerman
puter programma.
velenaan hun geloofin het leven
die veel op hem lijkt.
na de dood gaan twijfelen.
Kim komt er achter dat de
MIX I'IIST '~CTII"enige manier om weer terug
MIJlIII' TRII/III/II" IV'~I/ UIlIIS
te komen waar hij vandaan
komt
op de zelfde manier is
I/UIIJI I~I/III,1/11
S/II11I11II1S. III/CI~ll
als hij kwam:
door de
I/Ul • JII/ UJlllI1I
1'/11111
Uhnori's
'doden stations',
Stardate: 48579.4
Stardate: onbekend
een probleempje, daarvoor
moet hij sterven.
Harry
Romulanen ! In het Delta Tom Paris en Harry Kim besluit te vertrouwen op de
quadrant !? - Als een ding bezoeken de thuiswereld van mogelijkheid van de bemanning

XXXX
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van de Voyager om hem weer
tot leven te wekken.
'.I.E '~CT1I'SIr
-II~YII/
•• ',II.'E 1/1, E.IC
SnllWIll, .ICI~El
AI
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Stardate: 48642.5

boord heeft. De enige overlevende Kazon wordt aan
boord gebracht en verzorgt.
Er moet
passend
bloed
gevonden worden om hem in
leven te houden en de dokter
ontdekt dat er geen bloedmonster van Seska in de
databank zit. Chakotay, haar
oude bevelhebber en minnaar
spreekt haar hierop aan en
Seska vertelt hem dat ze
vergeten is een monster af
te geven. Als de dokter haar
bloed onderzoekt blijkt dat ze
geen Bajoraanse
is maar
waarschijnlijk een Cardassiaanse. Op het moment dat
de hele puzzel samenvalt en
Chakotay zich realiseert dat
hij destijds twee infiltranten
aan boord had wordt Seska
weggestraaald
door
een
naderend
Kazon oorlogsschip.

De Voyager bezoekt
de
thuis planeet van de Sikarians
een ras bekend om haar
ongelooflijke gastvrijheid. Als
het bekend wordt dat de
Sikarians een technologie
bezitten die de ruimte kan
vouwen, waardoor afstanden
van 40.000 lichtjaar in een
moment
kunnen
worden
afgelegd, denkt de bemanning van de Voyager dat ze
een manier hebben gevonden
om weer thuis te komen.
Maar de gastvrijheid van de
Sikarians is niet wat ze op AI IIIII/ES ~1I11 IIE.,1I1SIr het eerste gezicht lijkt en de II~II111S/I~II/C.411
ethische
code van beide Stardate: 48693.2
rassen wordt op de proef
gesteld als de Sikariaanse Weer een aflevering waarin
leider niet wil onderhandelen de bijzonder geslaagde doken een aantal officieren van ter wat verder ontwikkeld
de Voyager een geheime deal wordt. Deze keer zien we
sluiten met een lagere func- hem voor het eerst buiten de
tionaris. De samenzwerende
ziekenboeg, op het holodeck.
officieren zijn: Torres, Carey Terwijl er op het holodeck een
en Seska, een Bajoraanse ex- 'Beowulf' programma draait
Maquis.
(een holonovelJ gaat er iets
Uiteindelijk helpt Tuvok ze om verschrikkelijk mis en wordt
de technologie aan te sluiten
vaandrig
Kim, uitgedost
op de scheepssystemen
in een Viking kostuum, ommaar dat werkt niet en de gevormd tot pure energie en
Voyager moet weer verder verdwijnt. Als er een team
op zoek naar een manier om naar binnen wordt gestuurd
thuis te komen.
om te onderzoeken wat er
aan de hand is verdwijnen zij
AI ST~" ,1' '11lX1r- '~1I1
ook. Als enige oplossing
besluit Janeway de holoCIIIIE. CIJ/IS~III/"
grafische dokter erop af te
Stardate: 48658.2
sturen. Hij moet zijn computer
geprogrammeerde
Terwijl ze bezig is met een beperkingen, en een Viking
routine onderzoek van een vrouw die op hem valt, zien
nieuwe planeet vangt de te overwinnen om de buitenVoyager een noodsignaal van aardse levensvorm die het
een Kazon Oorlogsschip op. holodeck heeft bezet en de
Bij onderzoek treffen ze het bemanning in pure energie
Kazon schip aan, beschadigt
converteert te overmeesteren.
door een ongeluk veroorzaakt
Ondertussen
kiest hij een
door Federatie technologie.
naam voor zichzelf,Schweitzer,
Alles lijkt erop te wijzen dat maar besluit hem niet te
de Voyager een verrader aan houden omdat ze hem herin-

nert aan zijn holografische
aanbidster
die
op
het
holodeck is gestorven.
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Stardate:

48734.2

Wanneer Tuvok en Chakotay
van een routine
missie
gewond terug keren blijkt al
snel dat Tuvok's verwondingen erg mee vallen maar dat
die van Chakotay veel ernstiger van aard zijn. Naar het
schijnt is tijdens een ontmoeting met een zwarte
nevel al Chakotay's neurale
energie uit hem weggezogen.
Als de energie niet snel
wordt teruggeplaats dan zal
hij de rest van zijn 'leven'
moeten
slijten
als
een
hersendood
lichaam.
Met
grote spoed wordt een koers
ingelegd richting de nevel in
een poging Chakotay's leven
te redden. Terwijl ze de nevel
proberen te bereiken ontdekt
de bemanning van de Voyager
dat er zich een buitenaardse
aanwezigheid
aan
boord
bevindt die hun acties kan
controleren. Als ze de nevel;
naderen ontdekt
Janeway
dat de buitenaardse levensvorm Tuvok's lichaam heeft
overgenomen. Alles lijkt verloren op het moment dat
Tuvok het bevel over neemt
en ze de nevel in vliegen. Net
op tijd neemt de geest van
Chakotay, die al de hele tijd
probeerde te helpen, meer
drastische
maatregelen en
redt de levensvan de bemanning.

XXXX
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hebben gekregen in de afleveringen zijn ze vanaf 6 juni in
de winkels te koop. De Britse
zender Sky Dne zal dit jaar
nog beginnen met het uitzenden van de 'Voyager' afleveringen, maar om die zender
te ontvangen heeft u een
schotel nodig.
te roeien. Als Jetrel
de Op dit moment zijn de nieuwe
verkrijgbaar
bemanning van de Voyager TEC-kaarten
met
afbeeldingen
van Tuvok,
ervan weet te overtuigen dat
Janeway,
Chakotay
en de
Neelix snel ziek zal worden
Voyager.
Deze
TEC-kaarten
als gevolg van de langetermiworden ontwikkeld door het
jn gevolgen van het Metreon
Cascade apparaat,staan
ze bedrijf van: Bill Shatner ! Het
hem toe aan boord te komen. zijn telefoon kaarten die je
De twee staan elkaar naar gewoon kunt gebruiken of
waarmee je een speciaal
het leven en Neelix wantrouwt
nummer kunt bellen met
de man die zijn geliefden
iedere maand een nieuwe
vermoorde
onmiddellijk.
boodschap
over de series (ze
Uiteindelijk moet Neelix de
ware motieven van deze zijn voor TOS, TNG en VOV
Vorig
jaar
gevaarlijke
man zien te verkrijgbaar).
maakten de kaarten al furore
achterhalen
en hem ontmaskeren voor het te laat is. in Star Trek kringen toen met
behulp van een speciale
'Generations ' kaart een teleM IUII//I//6
Cl/liVE" foon gesprek tussen Shatner
111//..1111WI1JUIISII//,
en Stewart
kon worden
beluisterd
en
waarbij
somJU//IIIIIR
• ..ITTIIUS
mige luisteraars ook vragen
&JEIIUlllr
mochten
stellen.
(Helaas
alleen in de V. S. verkrijgbaar).
Stardate: 48846.5
De 'Voyager' modellen laten
Als een aantal ex-Maquis
nog even op zich wachten
bemanningsleden
de maar ze komen. In septemSterrenvloot regels overtreber van dit jaar brengt
den is het aan Tuvok om hen Monogram (dus niet AMTJ
de
fijnere
puntjes
van het Voyager model op de
Sterrenvloot Protocol bij te markt. Wat later zullen er
brengen en de rust en har- ook een model van een Kazon
monie tussen de verschiloorlogsschip en een van het
lende bemanningsleden
te Maquis schip uit de pilot verherstellen.
Tegelijkertijd
schijnen. AMT zal dit jaar wel
dringt een onbekend virus de nog nieuwe Star Trek modbioneurale chips van het ellen uitbrengen maar alleen
schip binnen en bedreigt de van de oudere series (0. a. in
levens van allen aan boord. april een Bird of Prey, in
Terwijl de twee tegen polen, augustus eindelijk de Reliant
B'Elanna Torres en de dokter en in novemberde Enterprise BJ.
een geneesmiddel proberen Skybox brengt
een serie
te ontwikkelen, raken Tuvok verzamel kaart jes
uit
die
en zijn ongewenste 'kadet- betrekking heeft op de pilot:
ten' gevangen in een onsta"Caretaker ". Later dit jaar
biel deel van het schip. Terwijl zal er ook een serie voor het
een van hen op sterven ligt hele eerste seizoen uitkomen.
wordt de Sterrenvloot code In juni kwamen de nieuwe
op de proef gesteld.
kalenders weer uit en deze
keer zit er ook een 'Voyager'
VogAIiER In nEDERLAnD kalender bij. Het volgende
'Voyager'
boek
komt
waarschijnlijk in augustus op
Voor hen die interesse
de markt en heet 'Violations'.

'Flylnq Dutch
mensen met contacten
in de States'
M
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&
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Stardate:

..111..1.

48784.2

B'Elanna Torres en Tom Paris
worden ontvoerd door de
Vidians, het ras dat lijdt aan de
Phage.Tijdenseen experiment
wordt B'Elanna letterlijk in
twee helften gesplitst
die
beiden een eigen identiteit
hebben, een klingon en een
mens. De verantwoordelijke
arts is Sulan een Talaxiaanse
wetenschapper die op zoek is
naar een geneesmethode
voor de dodelijke ziekte.
B'Elanna's
twee
helften
moeten
leren samen te
werken, zodat ze kunnen
ontsnappen uit het laboratorium en Paris kunnen redden.
De ontsnappingspoging
is
succesvol maar tijdens de
ontsnapping wordt een van
haar beide persoonlijkheden
gedood. Haar blijft nu de
keuze: Verder leven als een
wezen van een ras of haar
dualistische natuur terug te
winnen door geavanceerde
technologische ingrepen?

..lETlIEl"- SCI"
//I.EII', & ,11.
M

TIII."//
Stardate:

.36

48832.1

Neelix wordt op een pijnlijke
manier geconfronteerd
met
zijn
verleden
als
de
Haakoniaanse wetenschapper Ma'bor Jetrel contact
met hem zoekt. Jetrel was
verantwoordelijk
voor het
maken van de Metreon
Cascade, een apparaat dat
gebruikt werd om een belangrijk
deel van het Talaxiaanse ras,
waaronder Neelix' familie, uit
1IE RYIICI

DUTtH

Het wordt geschreven door
Susan Wright en handelt
over een groep aliens die de
hoofd computer
van het
schip stelen, om hem terug
te krijgen moet Janeway met
dieven onderhandelen.
In
september komt deel vier
van de Starlog 'Voyager' tijdschriften
uit.
Playmates
brengt in oktober de eerste
serie 'Voyager' actiefiguren
uit en in november komt het
ruimteschip zelf op de markt.

.snE4K PREVIEW
Tot slot nog wat laatste
nieuws: Tuvok is het eerste
karakter uit 'Voyager' dat
een crossover maakt naar
Deep Space Nine. In de
Aflevering:
"Through
the
Looking Glass" moet Sisko
terugkeren naar het spiegelbeeld heelal uit de originele
serie en het tweede seizoen
van Deep Space Nine. Daar
krijgt hij een tweede kans om
zijn vrouw te redden en moet
hij de plaats innemen van de
spiegelbeeld Sisko, die dood
is. Hij leidt een opstand
tegen de Bajoran-Cardassian-Klingon overheersers en
een van zijn volgelingen is
Tuvok die in het spiegelbeeld
heelal nooit op de Voyager is
vertrokken.
Het laatste nieuws over de
laatste aflevering van het
eerste seizoen van 'Voyager'

was dat Paramount in onderhandeling is met Stephen
Collins om zijn rol van
kapitein Will Decker uit Star
Trek: The Motion Picture
weer op te nemen. Nu echter
"Learning Curve" de laatse
aflevering geworden is zal het
Decker-project
misschien
doorgeschoven worden naar
het tweede seizoen of de
komende Borg-film.
Het tweede seizoen begint
op 25 augustus
met de
aflevering "Eloguin". zal Kes'
puberteit
laten zien. Oe
Dcampa kunnen slechts 1
keer in heel hun leven in een
periode van 48 uur bevrucht
worden, Neelix en Kes zullen
misschien een tipje van de
sluier van hun liefdesleven
oplichten, ook leren we meer
over de korte levensduur van
de Dcampa.
In "Projections" zal de dokter
te lijden krijgen van een computervirus dat hem met hallucinaties
verschaft.
Reg
'Broccoli' Barclay zal als een
van de programmeurs
van
het EMP in de hallucinaties
voorkomen omdat hij zijn
beeltenis destijds met de
'controle entiteit' heeft verbonden om eventueel contact te vergemakkelijken.
Zoals al opgemerkt worden
een aantal van de afleveringen die voor het eerste
seizoen gepland waren in het
tweede
uitgezonden,
een

KOOPVIDEO'S

aflevering die we waarschijnlijk wel nooit te zien zullen
krijgen
heet:
"Twisted",
warin de Voyager in een
ruimte anomalie gevangen
raakt die de ruimte op het
schip vouwt en plooit, zodat
je bijvoorbeeld de brug verlaat door de turbolift deur en
er via diezelfde deur aan de
andere kant weer opstapt.
Klinkt gecompliceerd,
dat
vond de regisseur ook en na
enige dagen draaiwerkzaamheden werd het duidelijk dat
niemand eigenlijk nog precies
wist waar hij mee bezig was.
Daarom werd besloten de
aflevering niet uit te zenden.
Oe vierde aflevering van het
tweede seizoen genaamd:
"The 37ers" zal gaan over
een groep MENSEN die in
het delta quadrant gevonden
worden, de titel zou referen
aan het jaar waarin zij de
aarde verlieten (1937).
In het volgende seizoen zullen
we ontdekken dat de Voyager
ook op planeten kan landen
en zal het idee van een blauw
alarm ingevoerd worden.
Dat was voorlopig het nieuws
over
'Voyager',
volgende
keep besprekingen van de
laatste afleveringen van het
eerste seizoen. Natuurlijk
dan ook meer laatste nieuws
over de serie.
.sIORE!I.smEET.s
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CD'SNIDEO'S/CD-VIDEO'S
OM (VAN) TE HOUDEN
Neder1ands grootste koop-vldeospeclallst
met de grootste keuze uit:
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- kinderfilms
- aktie films
- speelfilms
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- erotische films
- documentaires
- meest recente
importfilms

MAAK VAN UW BOEKENKAST EEN FILMKAST

VIDEO ~OOPCENTER

Beyersweg 18,
1093 KR - Amstordam
Tel: 020-6926368

Ee n va n de meest on beg repen cu Itu rele vcr s ch ij ns e lcn
in de '''.Iingon
belevingswereld
is de bond. Om deze
een beetje te verduidelijken
volgen
hier enkele verschillende
manieren
waarop individuele
'''.Iingons
z ich
en hun clans aan elkaar binden.

'1\

gedragsregels:
nauwkeurigheid, directheid,
Kllngon
strijd lustigheid en kracht
Strlkcz Force
Het
te respecteren,
s
~,oeweyhet soms 1ffioei~1k
Grotclean 181
eigente geloven is voor de ver3526 RE
lijk een
schillende non-Klingon volkUtr e c h i
onmoeren zal een Klingon, voor
030 -871217
gelijke taak hem of haar grof gedrag
om culturettt in hoge mate door de
Jle versehiinvingers zien zolaflg jij laat
(selen als §le- I merken ae vier/gedragsbruiken, zeden,
regelsregels ti kennen en
enz. Uit te leggen. te respecteren.
De tijd
Joch ben Ikëlaar in dat Klingons ongeacht atle
mijn vorige artikel
goede bedoelinqen van de
r mee begonnen, I
tegenpar~lj tot de aanvalj
!.?aarin ben ik ingegaan over gingJn, omdat iemand
op bepaalde dingen die e~n ver/eerde aanspreeWvan noodzakelijk belang vorm gebruikte ligt /er
zijn in de omgang met
achter ons. Hoewel dit
Kllngons. Diegene die het
zeker nIet wil zeggen dat
oplettend
gelezen
alles mag. Een goed voorBoven:
hebben kunnen l1u zon- beeld hiervan is de Mens
der veeYgevaar'gedag
die op d\ rituele /lirt, een
zeggen tegen bijna 'hofmakerIl. reageerde door
iedere Klingon die
hard te gaan lachen. Die
ze
tegen
komen.
Mens hebben ze daarna
Ambassadeur
Zolang
ze
er
maar
letterlÏ]k
bijelkaar moeren
Chani EdfC!il
voor
zorgen
dat
vegen
alvorens
de overblijfVc stal Vawtcrze
laten
me'hen
selen
naar/zijn
~ilie
:/
SC! pte r- Drac 10n,
(door
tofn
en
op
te
sty!en.
Di
voor
de
a Ijas. GoC!dC!1leve
woordkeus)
diplomatiekerelatie tusse
Hllqers.
de vier
Terra ~n Oo' noS bet reurensvvaardigeincident geeft
nog eens-heel duidelijk aan
da~de Klingonwereld'1ngeen
p~ekzij\oor
de argel~e
,oe rist.
/

I '

I
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DE HUWELI.I/(5BOOO

is een verschijnsel waar
ik nu ik het toch overhofmakerij heb iets dieper
op in wil gaan\ door het
een en '1rfder ui~te legger{
over de verschillende Klililgon banden.
De Bonding die in

de volks-mond een Klingon
huwelijk genoemd wordt is
absoluut geen huwelijk
zoals (e die bij 0, a, Mensen
vindt, Deze gaat ervan uit
dat de twee deelnemers van
het huwelijkalleenelkaareeuwig trouw zweren.
Om verwarring
te voorkomen zal ik spreken van
de huwelijksb~nd ondanks
het feit dat dIt woord de
lading niet dekt. De bond
die Klingons aangaan is
sterker danoe Menselijke
ver-laving maar minder dan
een Menselijkhuwelijk,waarbij je elkaar mpno-çamlcelt
beloof\.
I
Over het algemeengenomen
zijn Klingons geen volk dat
zo maar met iedereen het
bed in duikt, hoewel er
natuu~lijk altijd uitzonderinge91op de n~gel zijn.
Zoals bekent is kiezen Klingons hun vriendenmet grote
zorg, maar hun partners
worden zo mogelijk met
nog meer zorg gekozen.
Een relatie die voor een
Men~ ~og erQJonschuldiglijkt i~oor delklingon namelijk al snel van groter belang
door eenaantalongeschreven
culturele regels. Een van de
belangrijkere regels kan als
volgt opgev~t worden:
Je mç{et je nooit tussen
personen begeven met
wie je niet zou willen sterven. Het is een zeer ouderwetse stelling uit de tijd
van de eeuwig voortdurende
oorlogen, maar,fhet geeft
hier goed aanj_eJatKlingons
al van jongs af aan word
geleerd op te letten met
wie ze verkiezen om te
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gaan, Ook heef~\
status
van de nieuwe vrl:\nd of
vriendin effect/op alle..oude
vrienden en J.iendinn~~,
Dan heb iklhet natuul:llijk
niet over).áie Romulan ~e
toevallig ,&ijjouw op het
rond lo'ogt, maar ech e
vriend~n ~ dan helemjlal
dege~' waar ee je erg écht
be;_n{.

dedjln
Dit alle~s',
nief
z~ggen
dat
er
~lrake 'was van enige
(efdeloos~id,
er hadden
geen
o~erhlndelingen
plaats" Klin o'}s zijn geen
e erLgl.
e s werden
gekozen
e2f( I uit
een
gevoel die l:~ic'ri het best
aat omscJrijven ~s: liefde,
~dat
flen
relatie
vaj

zo~eelLóelang w~~. n1.t
alle n oor de clans \a~/de
fan elke Klingon etzoveel twe
deelnemers, Maar
partners hebbeJ a{s zijn of ookJ
r alle clans di,f~nmeer ere
haar macht e7 de\al aan- det h dden met d1 tw~e personel'
wezige partn~rs zelf\toesclans ir\ welk OP~iht dà\de
taan, Deze 'f0gelijkheld tot
Jok, w~d
elke nieuwe m~t le Ik
meerdere partners s~~mt jrelatie me;;;;org enaderd. rnunran zou
ook nog ~f; de tijd van~el .
del nnog moet
voortdur nde oorla en ~
In PRA/(TI.!/(
en komen,
gaf het Klingon volk N'S de hedend~se Situatie
mogelijkhe~ te groeien in vaak andersl vo~al de jon- ,E'F.(ImILlE~ono
een tijd d~\ een 'ma en
ere genJrati
ziet de
IS t~vergellJkenlmet
'vrouw' elka~vaak
Jaren .'tuele/:uwelijk
bonde
de KIf'Ttg~nbonI
achter elkaar iet z~ en. In t~sen
soms me,rder
~ussen\.man'j8n
zulke periode
pad de ma~ne en vrouwE\.n sis
vrouw I~ z9.'~erred~t .
vrouw de keus ep'h sterke oude,( ets gedoe, De);lJicht d~ twee ~o/tners, die In
partner te zoekefi om voor die j op je neemtbIÎ'Zi,.,o'n dlt7geval)Het van ae
kinderen te zojler\.tussen
bo ti Q1 voor de ar}~e~en tegenov.lrge.p~,eldesexe
de vrouw ef de\nieuw
t ZOrgè~IZelfstot de dooNbehoeven te 'zIJn,,hun
gekozen partjner wer, dan er opvolg vindend~10ngeren t~e~ 1ans.ve~nlgen,
alias
een huwejllksbond
~es- finzin. Ze ~de
huweBIJdy famlloebo"{i
loten. Mey deze bond ~ r-/ ~ijksbonden ba baars en zetlen de leiders
plichtte ge nieuwe partn
laten ze vaa weg in hun va elk van belde
zich om d~ vrouw, nun Kina vereëllingëri '1'i1ernunëigërï
c ns de naam
haar clan en alle clans fan cultuur. D~t '15j~mmer want
haar eve~uele
andere of ze het r n0~ee eens
partners t~ verde~(gen;
['n of niet e bond~~hebben
evenals de VR~UW ~Ichzelf la ge tijd een grot,rol ge
verplichtte aan de iran van sp i'd i;{ het gedrag tussen
de man en al
vorige de o~~s en zorgden ).flor
partners. Omdat" beiden ee"'hl~.norme on~der2\~e
een zeer grote ve~ntwos09ialè controle, Wan~~r
namen
ordelijkheid op zich namen jejimm~s een g~'ande~
van
met zo'n huwelijk ~nd,
~lingon a nviel ha Jegrot
was het niet iets waar iCh;;lans
van alle ka ten beover gedacht werd
~ar stormd te ~or~n door de
het kwam veelvuldig voar: partners va~ae bond en
Een opmerkelijk""punt""hier
'~hem familTe
en met de
dat de vr\uw kon kiezen tie derde geneJal te. Hoe het
11
moet
naam van ,\aar partne op ook ZiLife ode ne Klingon
t~ nemen r~of bij, aar ~eft vaa maar e\
nooit tussen
eigen naam, aar
was p rtner.
zij geenszins erpli0 t; het
begeven met
was namelijk aal\q~ omgev- En l\foet
zeggen dat
ing om de bond M registrik, onBanksmijn grot
niet
zou
eren en te onthouden, eve- respect
voor de
nals de leden van de bond culturele waarden
sterven ... "
deze verplichting aan elkaar van de huwelijksonthielden bij alles wat ze bond tussen
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een
bond
neem je
een grote
plicht

op

je

voor

om

de ander
zorgen

te

en hem

te beschermen
zelfs
erop

tot de dood
volgt

...

sterkste
nieuwe familie
bonden is
vanaf dat ~unt
die twee
nauw zilen
\Klingons kunsamenwerken ~en dele~. Het
op áÎle
is\>verjgens
9 bieden.
led n ~an de
Maa~et
elan Oeg8S138an---gebruik
om 0 k de naam
van de v1 de n-dere cl
vo r
naam ~un eigen clan
am t\
van petten.
Maar allren als zij
de I duidelijk deel Uit maken
zichzelf te zorgen.
van de speGial~ verstandHet verschil zit h~1Jlin het
houding ~~sser:lde leiders.
~it dat deze-bo?êl alleen
Zoals b~JV o~beeld eenvn~t
kind en de ~eegouder
z~on, d,o te" n.~ef of
verbind. De r~st van de
nicht dl belan!;)rljk w.as clan Qf vriend ftkring heeft
11
voor d, tot sta\ldkoml 9 hier IÎlets mpe te maken,
van de bond.
hoewel zij Ij'atuurlijk altijd
gevraag~ ,I(unnen worden

1
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hun vriend bij
een erezaak.
ouders inde
het kind
men in d
pleegoud
van de
de n

"Vrienden kunnen
De R'uustai is leen-van--...J"------..II'L,::
belangvoor de familie in de
eerste graad, daarin gaat
ze dus verder dan de pleegouder rol. Maar is enkel

altijd
qev r a a r qd
worden te helpen bij
een erezaak ... "
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STAR TREI<':
THE NE)(T GENERAT~ON

CUSTOM~ZABlE GAME CARO
Bij Ton de Koning

Dit spel is en blijft een hit.
Oe afgelopen maanden is het
tijdelijk niet meer leverbaar
geweest vanwege het wereldwijde succes. Maar als jullie
dit lezen moet het spel weer
volop te verkrijgen zijn.
Decipher inc. komt in september met een nieuwe set
van 120 kaarten uit, dit zijn
volledige nieuwe kaarten.
Deze worden naar verluidt
weer random toegevoegd
aan de reeds bestaande set.
Dus wie dacht de set compleet te hebben komt weer
opnieuw met een hele hoop
dubbele te zitten. Dit alles in
een nieuwe verpakking.
Op mijn artikel in het juni
nummer, heb ik een aantal
aardige reacties ontvangen.
Eerst zal ik de vragen uit het
vorige nummer behandelen,
daarna de nieuwe vragen
behandelen of stellen en wat
tips van speeltstrers geven.

strategisch van belang is een
schip te vernietigen, maar je
hebt geen schip dat sterk
genoeg
is om de vijand aan te
Het betekend dat je bij elkaar
vallen.
dan komt de Borg
op kan tellen. Dus hoe meer
goed
van
pas. Oe Borg wordt
kaarten, hoe meer het telt.
namelijk
aan
boord van het
Zoals bij de Event kaart
vijandelijk
schip
getrans"Raise the Stakes":
porteerd
en
vecht
met de
Cumulative. Bij deze kaat
Crew,
die
weleens
veel
mag je, als je wint, een kaart
zwakker
kan
zijn
dan
het
nemen van de andere speler.
schip
zelf.
Zonder
Crew
kan
Als er twee van die kaarten
het
SChip
niet
vliegen
en
kunop tafel worden gespeeld,
mag de winnaar dus twee nen er geen missies opgelost
kaarten nemen. Bij de Equip- worden.
ment kaarten heb je dit bij- Een Borg heeft in de strijd
voorbeeld ook bij de phasers een kracht van 1. Twee zijn
en disrupters.
een phaser niet 1 + 1 = 2, maar naargeeft strenght plus twee per mate je er meer hebt, wor(het
persoon,
twee phasers den ze ieder sterker.
grote
voordeel
van
het
.Borg
geven plus vier per persoon.
Oe Interrupt
kaart "Rogue Collective'), dus 2+2=4. en
Borg Mercenaries"
is nog 3 Rogue Borg zijn 3+3+3=
9! Als je dan ook nog
leuker.
hebt. verdubbeld
Wanneer twee schepen met "Crosis"
dat
nog
een
keer.
elkaar vechten, worden de
En
met
"Lore
Returns" kun
wapens en schilden van die
je
een
schip
dat
de Rogue
twee schepen tegen elkaar
Borg
hebben
veroverd,
geuitgemeten.
Wanneer het
bruiken om andere schepen
W4T 8ETE/(ERII
# cumUL4TIVE"7

en away teams aan te vallen.
Myranya uit Zeist, heeft zo'n
10 Rogue Borg kaarten èn
"Lore Returns",
zodra ze
"Crosis"
te pakken heeft
gaat ze een heel gemeen
"Borg-deck"
samenstellen.
Ze zit er al bij te grommen.
W4T BETE/UoO
u OOT CUmUJ.4TIVE"7

Hoe vaak je een kaart ook
speelt, hij telt maar één keer.
Net als de Event kaart
"Static Warp Bubble", waar
de tegenstander
na iedere
beurt één kaart moet wegleggen, maar als je die kaart
voor de tweede keer op tafel
speelt, terwijl de eerste er
nog ligt, gebeurt er niets,
ook al leg je er tien neer, je
tegenstander
moet
toch
maar één kaart weggooien.
DIEUWE VR4IiEo:

1. Joyce uit Mijdrecht tast
in het duister omtrent de
Interrupt
kaart
Particle
Fountain.
Op de kaart staat: "if 2 Engineer present in away team,
play partiele fountain (maximum of onel on just completed miss ion for bonus points.
Zij vraagt of dit alleen voor
missions geldt die je zelf
hebt gedaan of mag je ook
spelen op een miss ion van je
tegenstander?

De "Static Warp Bubble" is
een goede kaart om je tegenstander
dwars te zitten.
Twee "Q-nets" zijn handig om
een Klingon of Romulan ship
in te sluiten, maar werkt
minder goed tegen de Federatie, die hebben best veel
personeel met diplomacy en
zullen daar dus minder gauw
last van hebben.
Haar laatste tips verraad ze
niet, die wil ze nog als verrassing tegen ons gebruiken.
Iniedergeval, Myranya, Joyce
en J. Allijn, hartelijk dank
voor jullie bijdrage!
C4RO 1i4mE IiERUCHTEo

De laatste nieuwtjes op het
Card Game front zijn vaak
een hoop geruchten.
Er is wel een promotie setje
verspreid onder de verkooppunten in Nederland en een
aantal van die setjes zaten in
de prijzen pot van de loterij
die gehouden werd op de landelijke fanclub in 055. De
Warppack promotieset
bestond ondermeer uit nieuwe
missions en Mr. Scott met
zijn arm in het verband.
De rest zijn puur geruchten.
Hier komen er een paar:
-Er komt een massa-produktie uitgave van het complete
spel dat je in een keer kan
kopen. Deze kaarten hebben
dan natuurlijk geen enkele ruil
en verzamelwaarde.

RUILlI.I.5T

Een ieder die wil reageren
en/of op de adressen ruil lijst
wil komen te staan kan naar
Lawrence van Rijn schrijven.
Hij neemt het van mij over.
Voor de adressen lijst moet
je wel een envelop met jouw
naam en adres plus een
postzegel, samen met een
briefje
waarop
je naam,
adres, telefoonnummer, geslacht en leeftijd staan, in een
gefrankeerde
envelop bijsluiten. Zes weken na het
verschijnen van dit blad krijg
je dan een lijst thuis gestuurd. Op deze manier kan
ieder voor zich afspraken
maken om Star Trek Cards te
gaan ruilen.
Diegene die al de eerste keer
een lijst hebben gehad, krijgen van mij ook deze lijst
omdat het de eerste keer
nog niet zo netjes eruit zag
en één adres niet volledig had
afgedrukt.
"May you Trek, again ba
end/ess ."
TODDE J(Oololi

Nieuw contactadres:
Lawrence van Rijn
Soetensteeg 54
3011 GS - Rotterdam

TIP.5

Myranya heeft ontdekt dat
het een goede strategie is
om véél kaarten te kunnen
trekken (in je hand te krijgen)
en dan snel uit te spelen.
Goede kaarten zijn volgens
haar: "Kivas Fajo" (trek 3
kaarten), de "TravelIer" (trek
extra kaart na elke beurt)
"Betazoid gift box" (hier 3
kaarten
uit je stock) en
"Horga'hn" (je krijgt dubbele
beurten, dus steeds twee
maal achter elkaar). Als je
dan ook de "travelIer" nog
hebt liggen
.
Een "Red Alert" is een must
om snel te kunnen uitspelen.

-Er zijn plannen om een Star
Wars versie van dit spel te
maken.
-Er zouden
121 nieuwe
kaarten met een zilveren
rand verschijnen in aparte
booster pakjes.
-Er zou ook een Guinan Gard
zijn, niemand heeft deze
kaart echter ooit gezien,
hoewel zij wel afgedrukt
stond in het Sci-Fi Universe
nummer van november1994.
Het gerucht gaat dat toen
Whoopy Goldberg erachter
kwam dat haar afbeelding
gebruikt werd voor dit spel
zij dit onmiddellijk verbood.
_lJTQA'lE43.

HENll{S

N~T'PtCl<lN\G
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Ja, natuurlijk vinden we het Star Fleet per dag ruim honallemaal leuk om naar Star derdduizend sterren ontdekt
Trek te kijken...
dan wel bezoekt! Wauw! En
Het is toch fantastisch om dan te bedenkendat Kazinsky
te zien hoe de toekomst kan het heeft over "slechts" elf
gaan worden?
procent!
Maar naast het fan zijn is
het ook leuk om eens te 0.24.04 "Ensign, what are
kijken naar de foutjes die de you doing?" roept Picard
makers van de serie erin naar een bemanningslid die
laten zitten. Dit is niet be- ballet
danst...
Hoe kan
doeld als kritiek, maar meer Picard nu eigenlijk zien dat
om te laten zien dat het deze jongedame een ensign
maken van een televisie serie is?
mensenwerk is, en mensen Na een nauwkeurige beeldje
maken nu eenmaal, zoals voor beeldje playback kon ik
Star Trek ons al dertig jaar met de beste wil van de
zegt, fouten.
wereld geen enkele pip op
haar kraag ontdekken en dan
draagt zij de rang van mid"Where no one has gone
shipman en dus is zij zeker
betere"
geen ensign.
Stardate 41263.1
En hoe zit het nu eigenlijk
0.02.41 De deuren op de met deze fantasieën die
Enterprise zijn erg gevoelig zogenaamd
werkelijkheid
en weten ook direct wanneer worden? Tasha Yar ziet
een persoon de ruimte wil Worf's targ, maar Worf en
verlaten. Kazinsky krijgt het Geordi zien niet Tasha's kat
voor elkaar om de deuren of de rest van haar fantasie.
open te krijgen, nog voor hij En ook Picard ziet niet de
op de deuren afloopt... Hij fantasie van de ensign die
zegt: "No need.. " dan zoeven eigenlijk midshipman is, of
de deuren open en dan pas het "vreselijke" ding dat de
komt hij in beweging met de twee
bemanningsleden
tekst: "I know my way around achterna zit, maar weer wel
starships" .
het vuur dat één van zijn
mannen ziet.
O.15.49 Ik heb een beetje
moeite met Kazinsky's bew- "Tne Arsenal of freedom"
ering dat men in 300 jaar Stardate 41798.2
11 % van de melkweg heeft
kunnen verkennen... Nu is Ook op de Enterprise werken
het zo dat het melkwegs- shapeshifters! Picard loopt
00. 32) op
telsel aan de grote kant is en naar zijn stoel CO.
uit
zo'n
slordige de brug en achter loopt een
100.000.000.000
sterren
meneer in een rood uniform
bestaat, dus 11 % is elf mil- de verhoging op. Dan verjard sterren.
Een simpel plaats de scene zich naar
rekensommetje leert ons dat een close up van de rug van

Picard, en de man die langs
da turboliftdeuren liep en nu
in beeld moet verschijnen is
plotseling veranderd in een
dame in een blauw uniform
met haar haar in een knotje!
En pas op: Het is niet mogelijk dat de meneer en de
mevrouw de lift in en uit
liepen en zo van plaats verwisselden, want dan hadden
we de liftdeuren
moeten
horen.
Nadat ze de verhoging is
opgelopen, loopt ze door
naar beneden, maakt daarna
een rondje over de brug om
vervolgens de verhoging weer
op te lopen!
Heeft ze misschien iets verkeerd gedaan en moet ze
voor straf rondjes maken op
de brug? CO.
00. 42)
Op de brug hebben we zo'n
mooie gebogen railing waar
Worf altijd achter staat. Een
wigvormige verdikking van
deze railling is gesitueerd
direct achter de stoel van
Picard. Ik ben ervan overtuigd dat jullie weten waar ik
het over heb.
Op 0.26.45
staat
Worf
achter deze verdikking. Hij
vuurt (en mist natuurlijk,
maar dit is te verwachten
van Worf) , slaat vervolgens
boos op zijn console en
schreewt:
"We missed!".
Dan verplaats het shot zich
van een close up naar een
totaal en nu staat Worf niet
achter de verdikking maar
veel verder naar rechts.
(voor de kijkers links).

het kattegejank van een
zanger, trekt zijn gitaar uit
zijn handen, slaat hem kapot
tegen een muur en geeft
O.11.26 Riker zit in de
kapiteinsstoel en Pulaski zit
hem daarna weer terug met .
gezellig naast hem. Zlï kijkt
de tekst "sorry... ':
Mocht je deze twee scenes
ham aan wanneer hij zegt;
Ënsign, set your course for 0. 22. 01 WanneerLaforge en willen zien, kom dan eens
Soleas v... rr dan verspringt Bare/ayhet holodeckaflopen, kijken naar één van mijn
de scene naar een totaal en sluiten de deuren achter Nitpickersvideopresentaties.
nu zit Pulaski ploseling over hen. Nauw ja, sluiten, wanneer de deuren elkaar raken, 0. 37. 35 Troi en Crusher
haar console gebogen.
springen ze per ongelukweer schakelen twee wachters uit
'ïn el7eory
een klein stukje open waar- door ze met een aardewStardate 44932. 3
door een flinke kier te zien is. erken pot op hun hoofd te
slaan.
0. 01.21 Jenna D'Sora en "Opid"
Het enige probleem is alleen
dat beide wachten een ijzData werken samen aan een Stardate 44741.9
eren helm dragen die de klap
photontorpedo. Na wat small
talk sluiten ze de torpedo af 0. 02. 17 Het Ilïkt erop dat makkelijk moeten kunnen
en lopen ze naar de andere wanneer Picard zlïn kamer opvangen. Toch gaan ze
binnenkomt, hij het licht met direct tegen de vlakte wankant van de kamer.
D'Sora laat een stuk gereed- hand dimt. Dat is mogelijk, neer de potten op hun hoofd
schap achter op de torpedo. maar het probleem is dat het uit elkaar spatten.
Dan zien we in de volgende in zijn kamer nog iets
scene, wanneer Data op donkerder wordt nadat hlï de
haat afloopt, dat het stuk dimmer al lang heeft losge- De Beor Trek Encyclopedie
gereedschap ineens van de laten.
screwvps.
torpedo verdwenenis en dat
D'Sora het instrumentje
Phil Farrand heeft het in zijn Alhoewel de makers van de
weer op wonderlijke wijze in nitpickersguide erover dat de Star Trek encyclopedieons
haar handen heeft gekregen. makers van Star Trek van er al voor waarschuwen dat
[Dverigens, deze prachtige deze aflevering, ThePrincess de gids niet volledigis, deins
nit werd mlï toegespeeld Bride in gedachten hadden, ik er toch niet voor terug om
door Leo Meerkerk. waarvoor daar deze film en Qpid beiden hen en jullie te wijzen op
mijn hartelijke dank!}
een scene bevatten die nogal zakendie niet kloppenof zelfs
Toenik deze scene nog even veelop elkaar lijken. Hier ben domwegniet aanwezigblijken
naliep, viel het mij op dat ik het volkomenmee eens. Ik te zijn!
Data een instrument in zijn denk zelfs dat men voor deze Wat dachten jullie blïvoorLINKERHAND houdt. In de aflevering
behoorlijk
op beeld van het feit dat voor
scene die daarop volgt, wan- "speels" is gegaan, en voor sommige karakters uit de
neer hij op Jenna afloopt is de aardigheid nog een scene serie ook hun bijnernen
het gereedschap plotseling uit een andere ftlm hebben genoemd worden?
Zoals "Broccoli" voor Regiversprongen
naar
zijn geleend
Dit gebeurt wel vakerin films nald Barclar. "The dancing
rechterhand
dokter "voor Bev Crusher en
of series.
O.02. 12 Hoeveel versehit- Ik vondnamelijk dat de schri- "Tne miracle worker "voor
lende uniformen zijn er nu jvers voor Opid waarschijnlijk Montgomery Scott. ,.
eigenlijk in omloop op de goed naar "Nstionst Lam- Ik was dus ook hoogst verEnterprise? Data draagt een poon's Animal House" [197B} baasd toen ik de bijnaam
wat wijder zittend uniform hebbengekeken.
"Bones"voor Dr. McCoy nerwaar de meeste beman- Worf ergert zich aan de gens kon vinden!
ningsleden inlopen, maar snerpende geluiden
van
D 'Sora moet het doen met Geardt's luit, pakt hem af. Een aantal toch wel belaneen uniform mat een zoom of slaat hem stuk tegen een grijke zaken uit Trekzijn in de
ritssluiting die verticaal over boom en geeft hem ver- encyclopedie niet terug te
volgens weer terug onder vinden. Hieronder volgeneen
haar borst loopt.
het mompelen van "sorry': aantal voorbeelden;
''rl7e Nel7 degree
Dp zich is dit een leukescene
Stardate 44704.2
maar het frappante is dat er De neutrino pu~beacon u~
in ':4nimalhouse" een scene "The Enemy" of compound
0.05.53 t/rn 0.07. 03 De zit die hier verbluffend veel ADTH uit "Ctues ",
op lijkt.
Verbijsterend vind ik ook dat
scene in de shuttlecraft
bevat een aardige nit:
John Belushi ergert zich aan nergens in de encyclopedie
"Lovd os wl7isper"
Stardate 42477.2

Gedurende deze hele scene
zijn duidelijk de ogen van
Laforge te zien. Let eens
goed op zijn VISDRen je ziet
zijn pupillen er een aantal
malendwarsdoorheenschijnen.
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de sensor maintenance room
uit "Lonely Among us" vermeid staat.
Oe organians worden als levensvorm wel apart vermeldt.
maar in het lijstje
met
"Lifeforrns". schitteren
ze
door afwezigheid! Ik vind het
bijna niet te geloven dat een
voor Trek zo belangrijke levensvorm botweg vergeten
wordt!
Oe medical record library uit
"Obession"
is voor het
gemak ook maar weggelaten.

leeghaalt en de mensen naar
Volgens de encyclopedie is de schotel brengt. Dit bewisick-bay gesitueerd in de jst dat sick-bay zich niet in
schotelsectie. Vergeet niet. de schotelsectie
bevind.
de Enterprise heeft maar maar in de stardrive sectie.
één sick-bay! Op zich lijkt het Hoe dan ook: Of de encyclomij logischer om twee sick- pedie is fout. of de serie
bav's te hebben. één in de heeft het aan het verkeerde
schotelsectie en één in de eind. Persoonlijk houd ik mij
stardrive sectie. maar dat is altijd aan de prime directive
voor de nitpicker. die zegt
een heel ander verhaal.
Waarom vertel ik je dit? In de dat het enige waar je de
aflevering "The arsenal of serie aan kunt controleren.
freedom"wordt
de schotel de serie zelf is! Met andere
sectie van de stardrive sec- woorden, de encyclopedie is
tie gescheiden.
fout en niet de serie ....
Nog zoiets: "Viridium" . het Op het eind van de aflevering.
stukje stof dat Spock in "The wanneer de Enterprise nog Dit was het dan weer voor
Undiscovered Country" op steeds
gescheiden
is. deze keer. Mocht je zelf ook
het uniform van Kirk plakt om stralen Picard en Crusher nits hebben. dan kun je deze
natuurlijk altijd naar mij opshem later weer te kunnen naar de stardrive sectie.
er letterlijk
turen. Oe volgende keer ga ik
lokaliseren. is ook niet terug Dan wordt
gezegd: "Sick-bay zegt dat mij op Star Trek "Voyager"
te vinden.
Wanneer we "Vash" op- Crusher okay is... "Hoe is dat storten.
Heb je in deze
zoeken in the encyclopedie, mogelijk? Zit Sick-bay niet in nieuwe serie dus al nits
worden we o.a. doorverde schotel sectie? Mijn bew- gezien. laat het mij dan even
ondersteund
weten en wie weet verschijn
wezen naar dr. Samuel ering wordt
Estragon, maar deze goede door de film "GENERA- jij met je nit in mijn corner!
man staat nergens genoemd... TlONS". Wanneer het schip
Niet onder Or. of Samuel of dreigt te ontploffen, worden
Estragon!
de mensen in de stardrive- Tot de volgende keerl
sectie geévacueerd naar de
HERK IiRDERERD/JK
Okay. wil je nu echt nitpick- schotel sectie.
Een kleine
en? Zeker weten? Kom dan scene laat ons zien dat
Crusher
sick-bay
ook
maar mee.

Iedere dag geopend van 11:00 firn 22:00 uur
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