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Speciaal voor 'The Flying Dutch' leden een gratis softwarepakket met daarin:

- Star Trek 11,niet ondertiteld. Een absoluut
collector's item en een primeur.
Hiervan zijn er maar zeer weinig beschikbaar.

- Tutor disk ( alleen bij CD-i 452)
- gamesclippingdisk ( alleen bij CD-i 452)
- alles over CD-i disk
- F 100,- softwarekortingsbonnen
( alleen bij CD·i 452)

- F 100,- kortingsbonvoor de
NederlandseMultimediaEncyclopedie

Op video-CD Daarbij standaard Op CD-i

• Star Trek VI, niet ondertiteld. Een absoluut - ANWB Disk (On)bekend Nederland
collector's item en een primeur.
Hiervan zijn er maar zeer weinig beschikbaar. en daarboven op nog de volgende disken:

Of

Vanaf nu kunnen de leden van' The Flying Dutch' CD-iNideo-CD en CD-ROMtitels
van Philips Media via de fanclub bestellen.

Dus Keuze uit ST VIof ST /I.

De aanbiedingen op deze pagina kunnen nual besteld worden door het bedrag over te maken
naar GIRO 3237505 ten name van: The Flying Outch Hoogvliet onder vermelding van het
gewenste artikel ook kunt u betalen met accept GIRO's en Eurochecks. Deze kunt u sturen naar
'The Flying Outch', Verheystraat 95, 3131 OR Vlaardingen.
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Beste lezers en lezeressen,

Voor jullie ligt alweer het 4e nummer in deze vorm. Mensen die al wat langer lid zijn,
kunnen zich vast nog wel de 'goede oude tijd' herinneren: een gefotocopieerd blad op A5
formaat.
Dat we het blad in kleur kunnen uitbrengen, is vooral te danken aan de inspanningenvan
Henk Hettinga. Hopelijk kunen we dit tot in lengte van dagen blijven doen, en we werken
er dan met zijn allen ook keihard aan. De redactie heeft al veel verbeteringen aan het ma
gazineaangebracht, maar ze zijn pas aan het begin van wat werkelijk iets moois gaat wor
den. Volgend jaar gaat ook Erik Pluim de redactie technische bijstand verlenen. De oude
nieuwsletter kan nu worden bijgeschreven in de annalen der historie.

Die lezers onder jullie die tevens lid zijn, zullen inmiddels wel hebben gemerkt dat het 'erg'
voordelig is om lid te zijn! Het lidmaatschap kost komend jaar maar 'dertig' gulden,
inclusief ledenpas. Dezepas geeft recht op korting bij diverse zaken. Hierover vind je meer
informatie in de bijlage op pagina 3. We zijn ook in onderhandeling met verschilende
maatschappijen Om een bestelservice op te zetten. Hierover in het volgende magazine

Ik hoop verder dat iedereen veel plezier beleeft bij het lezenvan het blad. Er is een artikel
over Einstein, mr. Relativity, een foto-impressie over Argelius 11,Henks nitpicking en een
stuk over hoe je een script moet schrijven voor Star Trek. Verder deel 2 over de
geschiedenis van Star Trek, het Star Trek TNGkaartspel (van de makers van 'Magie'),
in' Holodeek' een stuk over dubbelrollen van acteurs in Star Trek, er is ook nog een stuk
je van mijn hand, over mijn wederwaardigheden in de VS, van vorig jaar en nog veel meer.

Veel leesplezier en misschien tot ziens op een van de vele lokale clubbijeenkomsten.

Jacqueline Coté



Subspace WIJ GAAN ERVOOR!

Onlangswerd ons gevraagd of wij Babylon 5
eigenlijk wel goed vonden. Nu vinden wij som
mige series echt slecht en andere bijzonder
goed. Dat ligt aan het feit dat bepaaldeseries
voor een ander publiek geschreven wordt en
dat smaken nu eenmaalverschillen. Babylon 5
valt daar wat ons betreft niet onder. Het is
een serie die weer iets anders te vertellen
heeft en dat op een andere, uitstekende
manier brengt.
Over Star Trek valt op het moment meer te
vertellen dan welke serie dan ook, maar zo
gauwer ruimte komt. willen we ook aandacht
aan Babylon 5. X-files. Star Wars en andere
(de betere) S.F.series en films gaanbesteden.

Het blad zoals we het dit jaar hebben uit
gegeven was eigenlijk voor het aantal leden
dat we hadden, onbetaalbaar. Met medewer
king van vele en vooral de steun van drukkerij
Van Dooren is het ons telkens weer gelukt. Nu
moeten en kunnen we op onze eigen benen
gaan staan. Het eerste resultaat zien jullie in
het feit dat het papier van het binnenwerk
dunner is. Dit heeft voor de verdere ver
werking grote voordelen. vooral nu de oplage
groter is geworden.

De toekomst ziet er voor Star Trek fans in het
bijzonder en S.F. fans in het algemeen zeer
goed uit. De club is gegroeid naar 1.500 leden
en volgend jaar wordt een bijzonder Star Trek
jaar vanwege het 30 jarige bestaan. Er komen
dan zeker meer Star Trek acteurs naar
Nederland toe om de conventie dagen op te
luisteren.
K.R.O . zend The Next Generation uit. SBS 6
- Deep Space Nine. TV 10 Gold- The original
Star Trek. Veronica - The X-files en RTL5zend
Babylon 5 uit. Wat willen we nog meer? In
ieder 'geval jullie vragen The Flying Dutch
Fanclubzo groot mogelijk te maken. zodat we
kunnenzorgen dat het ook zomooi blijft en om
nog veel meer te gaan doen in de toekomst.

De redactie.

Brieven over de inhoud van dit blad of om
oproepen e.d. te plaatsen. zenden naar het
redactie adres alle andere vragen over de fan
club of Star Trek gaame richten aan de fan
club. Adressen vind je op de vorige pagina.
De redactie is niet verantwoordelijk voor de
inhoud van da advertenties.
De redactie houd zich het recht voor om inge
ZDnden briefen en of artikelen te selecteren en
in te kortert



Agenda:

11Februari '96 rcqionale bijeenkomst in de

Thc Arncrtcan [3001"\ Ccntrc te Amsterdam

op de I<.alversrraer.

JO Mei en I Juni tijdens de stripdagen te

Haarlem, regionale bljecnkornst op de

Jacobijnstraat bij Stripwinl~el Jacobijn.

STAR FLEET STAM PEDE,
het project waarbij postzegels worden ingezameld en
verkocht ten bate van UNICEFen ASAP (Het American
Syringomyelia Alliance Project) loopt goed. Blijf die
postzegels dus verzamelen! Laat A.U.B. een ruime rand
papier rondom de zegelszitten. Ookneem ik gebruikte tele
foonkaarten in. Voor de duidelijkheid: Stampede is een
doorlopende actie.

Martine E.Welermann (MyranyaJ
Graaf Janlaan 69
3708 GK ZEIST
tel.: 03404 24440

Clubadvertentie:
Wie, in de omgevingvan Eindhovenis in het bezit van de 1e 75 afleveringen
van "The Next Generation" en zou deze tijdelijk ter beschikking willen
stellen?
Schrijf of bel naar: Bob Nieskens, Daalderstraat 22, 6532 RB Nijmegen,
Tel.:024-3566945.

SCI-FI TV-GIDS
ZATERDAG
R1l5
17.00: QUANTUM LEAP
17.55: BABYLON 5
TV 10 GOLD
17.55: THE ORIGINAL STAR TREK
BBC 1
B.30: THEADVENTURESOFSUPERMAN
ZONDAG
BBC 2
12.40: THE ORIGINAL STAR TREK
N8l1/ KR.O.
19.10: STARTREK: THEf\1fXT GENERATION
VERONICA
21.50: THE X-FILES
MAANDAG
TV 10 GOLD
18.50: MORK EN MINDY
BBC 2
19.00: SPACE PRECINCT
22.00: THE X-FILES
DINSDAG
TV 10 GOLD
18.50: MORK EN MINDY
BRTNTV2
19.00: ESCAPEFROM JUPITER
WOENSDAG
NED.3NMlA
17.29: HAlFWAYACROSSTHEGAlAXY
TV 10 GOLD
18.50: MORK EN MINDY
BBC 2
19.00: STARTREK: THENEXTl?8JERAllON
DONDERDAG
TV 10 GOLD
18.50: MORK EN MINDY
VERONICA
19.35: HIGHLANDER
BBC 2
19.00: STAR TREK: DEEPSPACE NINE
BRTN1V2
19.00: THUNDERBIRDS
VRLJDAG
TV 10 GOLD
18.50: MORK EN MINDY
SBS6
19.30: STAR TREK: DEEPSPACENINE

Veel belovend, maar nog niet op TV:
1. STAR TREK: VOYAGER
2. SPACE

SCI-FI FILMGIDS
8ND'95
1WB.VE MONKEYS IUniversal
Pictures] Regiseur: Terry Gilliam,
met Bruce Willes, Madeline Stowe,
Brad Pitt en Christopher Plummer.
Geschreven door: David Peoples
IBlade Runner]
HERFST'95
ISlAND OF DR. MONREAU INew une
Cinema)Een remake, laatst verfilmd in
1977, met: Marion Brando,
Val Kilmer en David Thewlis
ZOMER '96
SHADOW DANCE IStariight Pictures]
Een actie SF over een regering die
samenzweert met Aliens.
INDSPENDANCEDAY 120th Century
Fox) Met: Brent Spiner (DATA) over
de vernietiging van de mensheid door
een invasie van Aliens op 4 juli
MARS ATTACKS IWarner Bros]
Met Warren Beatty.
ZOMMER '97
STAR WARS: A NEW HOPE 120th
Century Fox) Met 13 minuten nieuwe
special effects.
WlNG COMMANDER: ll-tE MOVIE
(Independent] Een Galactica achtig
computer spel waarvan men een
speelfilm gaat maken.
JURASSIC PARK 2 Illniversal
Pictures] Geen commentaar!
IN BEWERKING:
A.1. (Warner Bros) Door Stanley
Kubrick, gebaseerd op een boek van
SF schrijver: Brian Aldiss.
STARSHIP TROOPERS (TriStar] Door
Paul Verhoeven, een klassieker van
schrijver: Robert Heiniein.
ll-tE FOUNDAnON TRILDGY ITriStar)
Van schrijver Isaac Asimov.
REMAKES:
ll-tE PlANET OF ll-tE APES (20th
Century Fox] Door Oliver Stone.
DAY OF ll-tE TRIFRDS (MGrvvUA)
LDST IN SPACE (New Line Cinema]
VERVOlGEN:
INDIANA JONES 4 (Paramount
Pictures] Door George Lucas.
GENERAnONS 2 (Paramount
Pictures) Mét de Borg volgens
geruchten.
HIGHlANDER 4 !Dimension Films)
STAR WARS DES. 1 (lucasfilm, ltd.!
Door George lucas.
AllEN 4 12Dth Century Fox) Ripley
was toch niet dood, maar had alles
gedroomd.
BAlMAN 4 (Warner Bros) Met
Patrick Stewart en Julia Roberts.
PRBlAmR 3 120th Century Fox)
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Geachte redactie en lezers.

Het was een zaterdagavond in september. Zappend schoot ik door de verschillende zenders na afloop van een aflevering
van Star Trek: Deep Space Nine. Na een kwartier hier en daar kijken kwam ik terecht bij een of andere show van Veronica.
Nog nooit gezien. dus effe blijven hangen.

Tot mijn verbazing 'verschijnen' er opeens vier niet bij naam genoemde figuren van ongeveer mijn leeftijd (17-20l, allen
duidelijk lid van The Rying Dutch. Ja hOOf,in vol ornaat: allen uniformen, comm-badges. Mr. Spoek-oren, zelfs een plas
tic tricoder. Kortom: goed voor de lachspieren van het publiek.

Die reactie van het publiek kon ik me in eerste instantie wel voorstellen, ook al ben ik zelf een Trekkie. Maar toen
kwamen de onvermijdefiike vragen: Wat is dit? en waarom doe je dit? Dus verwachtte ik een vlammend betoog, eentje
waar ze met z'n vieren minstens een uur aan gerepeteerd hadden. eentje waardoor het ledenbestand van de vereniging
(of ishet al stichting?) zouverdubbelen, zo niet verviervoudigen. Eentjewaardoor William, Leonard, Patriek, Brent. Rene,
Avery en Kate met gejuich in dit land zouden worden ontvangen. Recepties bij de Koningin, handje schudden met Kok.

Maar wat zie ik? Oe eerste, de 'captain', begint een volslagen leek (ik mag aannemen dat iemand die in Goeden lijden
Slechte tijden heelt gespeeld Star Trek nou niet bepaald op z'n duimpje kent) iets te vertellen over uniformen uit
"Generations· en ·Voyager". Nou mogen wij weten waar het over gaat, Arnie wist dat zeker niet. Het Veronica-publiek
(vergefijkbaar niveau) dus ook niet.

Nummer twee, de Vulcan (publiek: Wat?????) begint een slap verhaal over haar plastic tricorder. Waarbij ze vergat te
vertellen dat het in de serie dient als onderzoek-apparaat en dat haar exemplaar 'slechts' een plastic nepper was. Met
een zielig ingebouwd piepje. Dus het publiek ging strike, toen ze dat plastic geval langs Reinout Oerlemans haalde en het
apparaatje een zielig piepje liet horen. Na deze afgang had ik de kracht niet meer om de tv uit te doen. Ik moest er wel
verder naar kijken.

Oe rest van de avond heb ik stil in een hoe~e gezeten, omdat ik mijn familie. die ik altijd vertel dat Star Trek iets anders
is, iets dieper geat, niet meer onder ogen durfcle te komen. Sinds ik Star Trek twee-en-een-half jaar geleden ontdekte
in de vorm van TNG, verdedig ik de serie met vuur tegenover iedereen die de serie afdoet als 'een stel kerels in
schaatspakken die stoer doen in de ruimte'. Hoe kan ik, en met mij iedereen die zoiets aan zijrVhaar omgeving probeert
duidelijk te maken, dit nog volhouden als dit soort types de serie 'ninja-turtles'-imago geven? In dit technologisch beter?
Is dit psychologisch verantwoord? Is dit nou de 'literatuur van de beeldbuis'? Of is dit een uit de hand gelopen grap?
Heeft de gemiddefde Star Trek fan de onbedwingbare neiging zichzelf en zijn (nVv) 'geloof' voor paal te zetten?

Gaat dit verhaal werkefijk om die vier personen in die studio? Nee, natuurlijk niet. Iets soortgelijks heb ik op school ooit
in een Pauze-magazinegelezen. Eenpaginaatje of twee. ter gelegenheid van de première van Generations. Ook toen ston
den er foto's bij van een stel collega-fans. mét tricorder. Een vriend van me die ik dat artikef liet lezen antwoordde in één
duidelijke zin: "God, wat een stelletje vroeg-demente peuters".

Op de hot-line van de dub wordt gezegd dat het doel van de vereniging mede bestaat uit het uitdragen van Gene
Roddenberry's ideaal. Ik acht een ieder van u slim genoeg om te beseffen dat dat niet op deze manier bereikt wordt.
live long, prosper, and think about it,
Martijn van Aartrijk
Udnummer: 838

Het enige comment88r wet wij van de redactie hierop wil/en geven is het volgende. Star Trek is voor iedereen gemaakt
en iedereen (ook volgens mij juist het ideaal van Gene! mag dat uitdragen. Dit is niet het a/leen recht van de
"intelectuele·, daarbij als jouw familie naar Veronica kijkt kunnen ze volgens jouw niet eens verteld worden wet Star Trek
eigenlijkinhoud vanwege hun "niveau". Dus je /Joefje helemaal niet te schamen. Daarbij schijnt het dat Reinout een echtte
trekkie te zijn, maar ja voor zo een programma moet je nu eenmaal scoren door lol/ig te doen over schijnbaar nurt achtige
personen. Ze kregen daardoor ook niet eens de kans om goed uit de verf te komen. Wat trouwens heel flauw is, is dat
Reinout niet verteld d8t hij zelf een treki<ie is.
De redaktie
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HET HEETSTE NIEUWS

1.Michael Jackson gaat in de binnenkort
op te nemen Star Trek-film spelen. Niet
als buitenaards wezen, maar als
ruimtekrijger. Whooae!!! Zouden trekkers
daar nou echt blij mee zijn?

2. Trekkers kunnen nu in Amerika een
afspraakje maken met de man/vrouw van
hun dromen via een dating bedrijf
genaamd Star mate in Wyoming.
Daar vind men alleen Trekkers die het na
tuurlijk alleen maar willen hebben over
het Star Trek universum.

Bijgevoegde speelkaart voor
de leden is aangeboden door

PBM EXPRESS.

Bijgevoegde Star Trek Flippo's
voor de leden zijn aangeboden

door C.I.C. VIDEO.

ZIJ VRAGEN
ONS EXACT
IlETZELDE
KAPITEIN!



Door Jaap Moerman

In dit holodeels programma zal il", een aantal
acteurs programmeren. Je zult ontdekken dat er
soms verschillende rollen door een en dezelfde
acteur gespeeld worden of dat een acteur uit een
andere bekende serie even langskomt.

PROGRAM COMPLETE,
ENTER WHEN READY....

Brent Spiner is de meest geliefde acteur uit
het Star Trek universum. Spiner wordt geroemd
om de vele karakters die hij, in Star Trek: TNG,
als Data moet vertolken. Dit doet hij op een fan
tastische wijze. We moeten echter niet vergeten
dat er nog een aantal acteurs zijn die mooie
dubbelrollen neerzetten. Vaak zijn het rollen die
men niet eens heeft opgemerkt. Zo is Michelle
Forbeswel bekendals ensign Ro Laren, maar heb
je haar ook gezien als Dara, de dochter van Dr.
Timicin, gespeeld door David Ogden Stiers, in de
aflevering "Half a Life"? De meesten kennen
David beter van zijn rol als Charles Emmerson
Winchester III in M.A.S.H. Suzie Plakson is
bekend als K'Ehleyr, de mate van Worf. Ze is
echter minder bekend als de vulkaanse dr. Selar
die alleen te zien is in de afievering "The Schizoid
Man".

Er zijn acteurs die niet alleen binnen de serie
meerdere rollen spelen maar ook in de Star Trek
films spelen. Zo is David Warner te zien in een
moeilijke rol als de diplomaat Talbot St. John in
Star Trek V en schittert hij als de Klingon chan
cellor Gorkon in Star Trek VI. In de TNGserie kom
je David ook nog eens tegen als de gruwelijke Gul
Madred die Picard met plezier martelt in de
tweede aflevering van "Chain of Cornrnand". Deze
rollen worden door de acteur op een profes
sionele wijze neergezet.

En nu eerst even een leuke dubbelrol, als je
dat zo mag noemen. Wist je dat Armin
Shimmerman voor hij Quark werd al een Ferengi
speelde in de aflevering "The Last Outpost"? Ja
natuurlijk dat is algemeen bekend. Maar wist je
ook dat de Betazoid giftbox uit de afievering
"Haven" ook door Armin gedaanwerd?

Een actrice die het vermelden waard is, is de
britse Carolyn Seymour. We konden haar zien als
de vooruitstrevende Melcoriaanse wetenschap
per Mirasta in de TNGaflevering "First Contact".
Een eerdere rol van haar was die van sub-com
mander Taris in "Contagion" . Carolyn heeft zelf
de leukste herinneringen aan de rol van de
Romulan commander Toreht in "Face Of The
Enemy" waarin ze de tegenspeelster van Marina
Sirtis (Diana Troil was.
Een acteur die na verschillende rollen een vaste
plaats kreeg in het Star Trek universum is Marc
Alaimo. We zien Marc voor het eerst in de TNG
aflevering "Lonely Among Us" als het delegatie
hoofd Badar van de Anticans, hoewel hij moeilijk
herkenbaar is. Vervolgens zien we hem in "The
Neutral Zone" waar hij de Romulan commander
Tebokis en in "The Wounded" zienwe hemals de
Cardassian Gul Macet. De rol van de kaartspeler
Frederik La Rouque uit het wilde westen in de
aflevering "Time's Arrow" was voor Marc ook
geen probleem. Hier vind ik hem persoonlijk het
leukst.



Door deze rollen was hij een makkelijke keuze toen er
iemand gezocht werd voor de rol van Gul Dukat in DS9.
Wist je dat men voor de rol van een Cardassian speciaal
acteurs zoeken die een lange nek (lijken te) hebben. Dat
heeft te makenmet het uiterlijk van de Cardassians. Marc
Alaimo speelt ook in Totall Recall. Hij is de militair met rode
baret als Quadop mars aankomt.

Ik heb David OgdenStiers al genoemd als een acteur die
bekend was uit een andere serie nl. M.A.S.H. Er zijn nog
veel meer acteurs die we in andere series zien. Hier komen
er enkele: Q2 in de aflevering "Deja-û" werd gespeelddoor
Corbin Bernsen die de meeste kennen uit de serie L.A.
LAW.Ende kapitein van de U.S.S. Bozeman,uit de aflever
ing "cause and effect", zat jarenlang aan de bar in Cheers.
Eenander bekend gezicht uit Cheers is Bebe Neuwirth die
bij Star Trek fans de geschiedenis in zal gaan als de
Melcorian lanel die Riker wilde bevrijden in ruil voor sex.
Brent Spiner heeft ook verschillende gastrollen gespeeld in
Cheers. Bekenduit Cheers is Kirstie Alley, die in de 2e film
Wrath of Kahn de rol van de vulkaanse Saavik vertolkte.
Saavikwerd in Star Trek 111en IV vertolkt door de actrice
Robin Curtis die we later weer terug zien als Tallera in de
TNGdubbelaflevering "Gambit" .

Wie kent niet Dr. Aushlander uit de serie St. Elswhere?
Norman Lloyd die dat karakter jaren lang vertolkte, is te
zien in een korte, maar schitterende rol, als Professor
Galen in de TNG aflevering "The Chase". Een gezicht dat
verbonden is met TheA-team is dat van Dwight Shultz. Als
HaulingMAD Murdock is hij de geschifte en vrolijke noot in
het A-team. Het lijkt wel of deze acteur niet normaal kan
doenwant ook in TNGafleveringen zet hij weer een apart
en humoristisch karakter neer als de zenuwachtige Lt.
ReginaldBarclay.

Een fanatieke Star Trek fan is Mick Fleetwood die naast
muziekmaken ook een kleine rol speelde in de TNGaflever
ing "Manhunt". Hoewel hij totaal onherkenbaar is als een
van de visachtige Antideanen is hij toch het vermelden
waard, vind ik.

Wie we niet mogenvergeten is Majel Barret Roddenberry
want zij is de enige die in alle Star Trek series en sommige
filmste zienen horen is. Zebegonals Nummer 1 in de eerste
pilot 'The Cage". Ze kwam terug in Star Trek: TOSals nurse
Chapelen was te zien in Star Trek I en Star Trek IV.Verder
geeft Majel de computer aan boord van de Enterprise een
stem en zienwe haar graag als LwaxanaTroi. In de rol van
lwaxanaTroi is zeook al te ziengeweest aan boord van DS9
waar ze een schitterende lift scene met Rene Auberjonois
(Odo) speelt in de aflevering "The forsaken". Als actrice en
vrouw van wijlen Gene Roddenberry is zij degene die Star
Trek vanaf het begin heeft zien groeien tot wat het nu is.
Iemanddieal in de oudeserie te zienwas en een heel seizoen
in TNGheeft gespeeld is Diana Muldaur. Als Dr. Katherine
Pulaskiis zedechiefmedicalofficer in het 2e seizoen,een rol
die Dianaals oudgediendena enigeaarzelinggraag deed. Je
kunt Dianazien in de TOSaflevering "Return to Tomorrow"
als Dr. Ann Mulhall. In de aflevering "Is There In Truth No
Beauty" is ze weer als een dokter te zien, nl: Dr. Miranda
Jones. Zowel DianaMuldaur als Majel Barret kun je ook zien
een in andere film van GeneRoddenberry,nl: Planet Earth.

nY·liê,·.,d·F-i+iii'WW

Nog een actrice die al lang meedraait is Grace lee
Withey. We zien haar in de TOS serie aan Kirk's zijde als
Yeomen Janice Rand. In "Ihe motion picture" vinden we
haar terug in de transporter room en in Star Trek IV zien
we haar op Starfleet command in San Fransisco. Als laatst
zien we haar naast Sulu aan boord van de U.S.S. EXCEL
SIORin Star TrekVI.

Een andere oude rot in het Star Trek vak is natuurlijk
Mark lenard die de meeste fans goed kennen als Sarek. De
eerste Star Trek rol van Mark was die van een Romulan
commander in de TOSaflevering "Balance of Terror". Ook
heeft Mark Lenard nog een Klingoncommander gespeeld in
de 1e Star Trek film "The Motion Picture". Mark zal bij de
meeste fans echter altijd het gezicht van Spoek's vader,
Sarek, blijven.

Tot slot een paar korte opsommingen van acteurs met
hun dubbelrollen in het Star Trek universum. De federatie
president uit Star Trek IV is Robert Ellenstein. Robert was
ook Steve Miller in de TNG aflevering "Haven". In "Angel
one" zien we Leonard John Crofoot als Trent de slaaf van
Beata. De goudkleurige Lal in "The offspring" is 'ookCrofoot
nu echter onder een dikke laag goudverf. Michael Pataki
was de Klingon Korax in de TOS aflevering "The Trouble
With Tribbles" en hij is Karnas, de leider van Mordan IV, in
de TNG aflevering "Ioo Short a Season". De leider van
Aldea in de TNG aflevering "When The Bough Breaks" en
SamuelClemensuit de TNGaflevering "Time's Arrow" wer
den gestalte gegeven door Jerry Hardin. Een gezicht uit
Voyager is Neelix, de acteur Ethan Philips zette al een
geloofwaardige ferengi dokter Farek neer in de TNGafleve
ring "Ménage à troi",

Nu je wat meer van acteurs weet zeg je misschien:
Ja daar herkende ik hem/haar van. Voor diegenedie dit leuk
vindenwijs ik op de vaak uitgebreide "gueststar" lijst na de
leader. Hier staan meestal dewat meer bekendeacteurs in
alfabetische volgorde vermeld. Tijdens het maken van dit
holodeck programma kwam ik erachter dat er nog veel
meer acteurs zijn die verschillende rollen in het Star Trek
universum spelen of uit andere series bekendzijn. Met het
verschijnen van nieuwe afleveringen van DS9 en Voyager
(VOY) zullen er steeds meer bekende acteurs hun intrede
doen in het Star Trek universum. Het wordt steeds meer
als een eer beschouwd om bij de Star Trek familie te mogen
behoren. Ik zal in een ander programma hier nog eens op
terugkomen.

END PROGRAM .....
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Beste lezers,

Door Lawrence van Rijn

Well"\om bij de eerste aflevering van de absurde orde. Deze orqanlsrlc is een vrolijke
lsnipooq naar onze cerdasiaanse broeders. In tegenstelling tot hun wcrl«, Is het onze
bedoeld om jullie duidelijl"\ op de hoogte te houden van alles wat met de serie Dccp
space 9 te rnaken heeft. Deze serie is onlangs gestart op SBS6 en op BBC 2. Ten
tijden dat jullie dit blad krljqen zijn ze bij SBS6 beland op aflevering IJ en BBC2 op
aflevering 7.

Laat ik hiermee de kans nemen om jullie
kennis te laten maken met de belangrijke
zakenin de omgeving van Deep Space 9.

Na een eeuw van oorlogvoeren hebben
de Cardasianenbesloten de planeet Bajor
te verlaten en het aan hun lot over te
laten. Nahun vertrek was alles zo in staat
van chaos dat ze de hulp van de federatie
graag aanvaarden, alhoewel met enige
wantrouwen, laten ze deze hulp toe en
krijgt de federatie het administratieve
bevel over het Cardasiaanse ruimte
station Terok Nor.
Dit station krijgt de naam Deep Space 9.
Bajor is in een staat van chaos en een
tijdelijk aangestelde regering probeert het
een en ander weer op poten te krijgen.

De Bajoraanse cultuur is zeer religieus
van aard en 3 generaties oorlogvoeren
heeft vele lidtekens achtergelaten.

H et is in deze woelige tijden dat
Commandant Ben Sisko het bevel krijgt
over DS9. Het begin kent voor hem 2
prioriteiten. Als eerste moet hij koste wat
het kost vrede bewaren tussen 2 partijen
en als tweede moet hij het ruimtestation
operationeel krijgen. Dit is een stuk moei
lijker, want de Cardasianen hebben geen
spaander heel gehouden van het station.
In deze wordt hij bijgestaan door de
bekende Miles O'Brien. Een persoon die
menig lezervast wel herkend uit Star Trek
TNG. De benen van deze sleutelaar kun
nen we nu maandenlang bewonderen (de

rest ligt onder een machine van DS9, het
zooitje in elkaar te sleutelen). Ook Keiko
en Molly zijn in dezeserie van de partij. Zij
zijn tenslotte meegekomen.Verder wordt
het team versterk door de plaatsver
vangend commandant Kira Nerys. Een
Bajoraanse vrouw die onderhoud tussen
starfleet en de tijdelijke Bajoraanse
regering.

Het wetenschappelijke gedeelte valt
onder Jadzia Dax. EenTrill officier. Het ras
zagen we eerder in de vorm van Kareel
Odan.Dezehad in de aflevering 'Ihe Host'
een relatie met Beverly Crusher. DeTril is
een symbiotisch ras. Het menselijke
gedeelte dat vergelijkbaar is met ons
Homo Sapiens en een Trill vorm.
DeTrill zelf kan eeuwen oud worden. Deze
gaat van drager naar drager terwijl
de ontvanger over alle kennis kan
beschikken.
Dit betekend dat de mooie jonge Jadzia
van 26 meer dan 300 jaar kennis bevat.
Een bijkomende situatie is dat Sisko, Oax
kent met de vorige drager. Een echte
vriendenband is dus voorradig.

Daarnaast is er nog Dr. Julian Bashir.
Eenkersverse dokter van de academie.Hij
gaat het medische front versterken.
Onbekend en straalverliefd op Jadzia
zullen wij nog veel leren over deze jeug
dige arts. Maar hierover later meer.

De beveiligingvan OS9 is in handenvan
agent 000. Deze jongen is niet voor de
poes. Hij is namelijk een shapeshifter.

Origineel is hij een geleiachtig individu
dat zichzelf elke vorm kan geven.
Eenkanjer van een undercover agent. Van
Odo, naar rat, naar wijnftes. Niets is hem
te gek. dit samen met zijn niet onafzien
bare kracht maakt hem een geduchte arm
der wet. Zijn eeuwige tegenstander is de
Ferengi Quark. Dit persoon is een Ferengi
op en top. Als er winst te behalen is, is hij
van de partij. Met het uitzicht op winst is
geen deal te vies. Hoe het hem gelukt is
om jaren lang dit soort zaakjeste regelen
onder het waakzame oog van Odo is ons
niet duidelijk, maar reken maar dat deze
jongen doortrapter is dan je denkt.
Naast zijn oog op de vrije economie runt
deze jongen ook een bar onder de naam
Quark's. Hier vind je al het goede en
kwade wat leeft. Een tweede kleurrijke
type is Garak. Een achtergebleven
Cardasiaandie de plaatselijke kledingszaak
runt. Een persoon waarvan vele ver
moeden dat hij de plaatselijke spion is. De
waarheid leren we later.

Met deze eerste intro sluit ik af om
jullie later meer te kunnen vertellen over
het leven op OS9.

l.awrcnce van Rijn
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Oe laatste aflevering van Star Trek zou
niet meer binnen de officiële grenzen van
het derde seizoenvertoond 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 pakket
ten van series van Desilu aan te bieden
aan lokale zenders en internationale zen
ders. Dit werd het syndication systeem
genoemd. Voor Star Trek begon dit al in
juni 1969, nog voordat Turnabout
Intruder vertoond was.
Ironisch genoegwas nog geen zes weken
later de maanlandingop televisie te zien.
Hiermee werd de ruimterace tegen de
Russen niet alleen gewonnen, het hele
ruimteprogramma kreeg een enorme
boost. Dit had ook vele culturele gevol
gen; nieuwsuitzendingen over nieuwe
prestaties in de ruimte behoorden tot de
orde van de dag. Daarmee sloeg ook de
interesse om en voordat men het wist,
werd Star Trek populair in de re-runs, de
herhalingen. Voor de acteurs en creator
was dit allemaal leuk maar niet bijzonder.
Hun rechtelijke inkomsten vanwege
herhalingsuitzendingen zouden met 1971
al ophouden. Een korte tijd nadat NBC
Star Trek had opgezegdkwam de afdeling
statistiek erachter dat NBC de kip had
geslacht die de gouden eieren had kunnen
leggen.
GeneRoddenberry ging zich toeleggen op
andere produkties maar zou altijd een
warm hart voor Star Trek blijven hebben.
leonard Nimoy had het geluk direct van
Star Trek over te kunnen gaan naar
Mission Impossible als vermommingsarti
est Paris. Hier maakte hij twee seizoenen
mee vol, voordat hij ook de voorkeur gaf
aan het bevorderen van zijn carrière mid
dels speelfilms. William Shatner vulde na
Star Trek zijn tijd met Shakespeare op
toneel en enkele gastoptredens in
televisieshows en series. Takeien Koenig
zagenzich ook enkel nog als gast sterren
optreden in andere series. Takei raakte
ook betrokken bij de lokale politiek in

Californië. Nichelle Nichols slaagde erin
nog even wat films te doen in de
opkomende Blacksploitation trend, voor
dat ze op een uitnodiging in gingvan NASA
om voor hen wat werk te verrichten.
DeForest Kelleydeed hier en daar nog een
kort optreden in film of televisiefilm maar
hield het daarna wel voor gezien en trok
zich terug met zijn vrouw op zijn ranch.
Na enige tijd bleek dat Paramount mis
schien toch weer interesse zou hebben
om Star Trek opnieuw in produktie te
nemen. Oe herhaling van de serie bleek
ongelooflijk populair in syndication en de
eerste twee Star Trek conventies in New
Vork en Michigan liepen uit op gigantische
mediafestijnen. Inmiddels kreeg Gene
Roddenberry een aanbod van Filmation

nieuwsuitzendingen over

nieuwe prestaties in de

ruimte behoorden tot de

orde van de dag
om Star Trek in tekenfilmvorm nieuw
leven te schenken. Gene zag hier be
hoorlijke voordelen in; dankzij het feit dat
alles getekend zou worden, zou men bij
zonder veel meer kunnen doen in de ver
halen dan voorheen. Ook zou er een
mogelijkheid zijn om meer met buiten
aardse levensvormen te werken die niet
aan een menselijke basis ontsproten
waren. Genebesloot hierop in te gaan en
vroeg Dorothy Fontana om een belang
rijke rol te spelen in de selectie van de
verhalen,
Aanvankelijkwilde men enkel de stemmen
gebruiken van Shatner, Nimoy en Kelley
maar Nimoy stond erop dat de overige
acteurs er ook bij betrokken zouden zijn.
Helaas was het voor Filmation onmogelijk
vanwege contractuele verplichtingen om
hieraan toe te geven. Maar Walter

Koenig, die als Chekov in de serie niet
voor zou komen, mocht daarvoor in de
plaats een scenario schrijven voor de
serie: The Infinite Vuleen.Oe nieuwe serie
zou 22 afleveringen beslaan van ongeveer
24 minuten lengte, Aangezien het een
tekenfilm zou betreffen, zou Star Trek
Animated bij de Saturday Morning
Cartoons vertoond worden maar Variety
schreef zo lovend over de serie dat ze
vonden dat het in prime time vertoond
zou moeten worden.
Enkele afleveringen van deze tekenfilm
serie zijn inderdaad bijzonder geslaagd.
More Troubles, More Tribbels, wederom
geschreven door David Gerrold, is zowel
spannend als komisch en Yesteryear
brengt Spock middels de Guardian of
Forever (uit de aflevering City on the Edge
of Foreverl terug in zijn eigen verleden.
Yesteryear is een van de weinige af
leveringen van de tekenfilmserie, die ook
officieel opgenomen zijn in de Star Trek
canon. Oe serie slaagde redelijk goed in
zijn opzet en bracht een nieuwe ontwik
keling met zich mee. Aan boord van de
Enterprise brug zat nu al een buiten
aardse levensvorm, Lieutenant Arex, van
een niet nader gespecificeerd ras.
Gene bemerkte dat Paramount weer
hernieuwde interesse kreeg toen zezagen
hoe succesvol de tekenfilmserie was. Hij
hervatte zijn werk als scenarist en begon
aan een aantal ideeën, die later nuttig
zouden kunnen zijnvoor een nieuwe serie.
Vanaf 1975 gingen officiële berichten de
ronde dat Paramount iets wilde doen,
maar wat er precies van zou komen was
onbekend. Gene werd op gegeven
moment gevraagd een scenario voor een
film in te dienen. Hij diendezijn script "The
God Thing" in, waarin de Enterprise een
wezen tegen het lijf loopt dat zich uitgeeft
voor God. Hier zou Captain Kirk God con
fronteren en hem natuurlijk de adoratie
ontzeggen, die God naar diens eigen
inzicht toekwam. Oe moraal van dit ver
haal zou zijn dat de mens na verloop van
tijd de noodzaak van een god ontgroeit.
Dit thema was in mindere mate ook al in
de oude serie naar voren gekomen, maar
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in een zulke directe benadering van de
kwestie van God en het geloof, besloot
Paramount hier niets mee te doen.
Paramount was bang het hele katho
licisme te beledigen en men vreesde de
repercussies hiervan.
AI snel werden andere scenarioschrijvers
uitgenodigd om scripts in te dienen. Alan
Dean Foster diende op gegeven moment
zijn verhaal In Thy Image in, wat de basis
zou worden voor Star Trek The Motion
Picture. Maar nog steeds was Paramount
niet tevreden. Deene aankondigingvolgde
de andere op. Scenarioschrijvers en
regisseurs werden naar voren gehaald en
later weer afgeworpen. In 1976 zou Phil
Kaufman een Star Trek film gaan regis
seren. Iedereen zou terug komen behalve
Leonard Nimoy. De
acteurs zelf keken
met lede ogen toe
hoe het touwtrekken
voortduurde. En
plots werden de
plannen weer ge
wijzigd. Er zou niet
een Star Trek film
gemaakt worden;
Paramount zou een
nieuw network
beginnen met als
hoofdprogramma
Star Trek 11(niet te
verwarren met de
latere tweede film:
dit was op te vatten
als Star Trek phase
lil de nieuwe serie.
Dit nieuws was bij
zonder want dit keer
leek het er echt op
dat Paramount
serieus was. Nieuwe
sets werden ont
worpen, nieuwe sce
nario's geschreven
(waaronder een paar, die al een paar jaar
eerder door Gene en anderen waren
bedachtl en nieuwe kostuums gemaakt.
Er zou uitgegaan worden van een tweede
vijfjaren missie, waarbij Captain Kirk
wederom het commandozou hebben over
de Enterprise. Ende eerste aflevering zou
inderdaad In Thy Image worden, een ver
haal dat gebaseerd was op een eerder
script van Gene's hand voor een onver
filmde serie. Helaas had leonard Nimoy
zich inmiddels officieel gedistantieerd van
Star Trek. Aangezien Spock bijzonder
populair was geweest wilde men wel iets
bijzonders in zijn plaats zien. Hiervoor
schiep Gene Roddenberry het karakter
van Xon, een volbloed Vulcan, die zijn
taken met volledige Vulcaanse toewijding

zou inkleden. Xon zou nog een wat jonge
Vulcan zijn, zojuist uit de Starfleet
Academy.Zijn neigingom tot in detail alles
af te willen handelenzou voor de rest van
de crew weer aanleiding voor de nodige
humor geven. Echter, bij de toevoeging
van Xon bleef het niet; Kirk kreeg een
nieuwe rechterhand in de figuur van
Willard Decker, een jonge lieutenant
commander wiens vader overleed in de
aflevering The Doomsday Machine. En
navigator IIiazou tevens aan boord komen
als de eerste Deltan.
De bedoeling zou zijn dat Decker onder de
vleugel van Kirk uit zou groeien naar een
volwaardig captain en later misschien Kirk
zou kunnen vervangen. IIia bleef sinds
haar conceptuele oorsprong vrijwel gelijk

dat Persis haar haar zou moeten laten
knippen. Ze was hier enigszins huiverig
voor maar Gene verzekerde haar dat het
er uitstekend uit zou zien.
De mate waarop men nu al aan het werk
was, zorgde voor een onkostennota van
een ruime 15 miljoen dollar, voordat Para
mount op het laatste nippertje besloot
het roer om te gooien. Paramount dacht
met een succesvolle speelfilm in de bios
copen meer geld te kunnen maken dan
met een serie en aangezien het nieuwe
network plan in de kast verdween, leek
het een goede zet om de serie om te
zetten in een film. De kosten die al
gemaakt waren zouden gewoonweg aan
het budget van de film toegekendworden.
Dit gaf echter enorme problemen met het

scenario van de
eerste aflevering. Dit
scenario was
afgestemd op de
benodigdheden van
televisie en voldeed
niet aan de eisenvan
een lange speelfilm.
Hiertoe werd een
extra scenarist erbij
gehaald om In Thy
Image naar een
speelfilm scenario
aan te passen. Gene
Roddenberry kon het
echter niet goed vin
den met deze sce
narist en veelvuldige
argumenten zorgden
voor bijzondere ver
tragingen in de pro
duktie.
Toen uiteindelijk
Robert Wise als
regisseur werd
aangenomen, bleek
het pad duidelijk te
worden. Star Trek

zou terugkeren als een speelfilm en op
een persconferentie in de zomer van
1978 waren (behalveLeonard Nimoyl alle
acteurs en de regisseur aanwezig om de
pers te woord te staan.
Robert Wise had al eerder science fiction
films gedaan maar was nooit een fan
geweest van Star Trek. Hij liet een aantal
afleveringen door Paramount uitzoeken,
zodat hij die even kon bekijken.Zijn vrouw
en kind, die wel de serie met smacht
gevolgd hadden, waren echter stomver
baasddat Spock niet terug zou komen. Zij
zeiden hem dat Star Trek zonder Spock
geen Star Trek zou zijn. Wise liet dit tot
hem door dringen en stelde Paramount
vervolgens voor een keuze.Wise wilde dat
Paramount de rechtszaak tegen leonard

tot aan haar verschijning in The Motion
Picture. Maar dat het nu Paramount
serieus was, bleekwel uit het groene licht
voor produktie. De nieuw ontworpen sets
werden gebouwd en de kostuums werden
al uitgeprobeerd. (In verschillende boeken
zijn foto's te vinden van acteur David
Gautreaux als Xon en Persis Khambatta
als lIia in de kostuums volgens de patro
nen van de oude serie.l Tevensverliep de
casting al bijzonder goed. Pers is
Khambatta was een voormalig actrice en
fotomodel uit India en David Gautreaux
had voornamelijk op toneel gespeeld.
Gautreaux zag er alsXon bijzonder indruk
wekkend uit. Na wat mislukte make-up
tests voor lIia met een kapje om een kaal
hoofd te simuleren, werd toch besloten
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Nimoy tot een einde zou brengen, zodat
Nimoy weer vrij zou zijn voor de film en
dat hij ook weer zou willen optreden als
Spock. Als Paramount dit niet zou doen,
stelde Wise, zouden de fans het
Paramount laten ontgelden. Wise wist
hen ervan te overtuigen dat Spocks aan
wezigheid in Star Trek essentieel was en
tot op heden was er ook geen reden om
anders aan te nemen.
Paramount wilde geen fans voor het hoofd
stoten en besloot leonard Nimoy zijn
gelijk te geven met een flinke geldsom.
Nimoy gaf daarop te kennen dat hij
beschikbaar was voor de film en werd
prompt aangenomen.De rol van Xonwerd
eerst naar de achtergrond verwezen,
maar acteur David Gautreaux sprak Gene
zelfstandig aan: "Gene, als Spock terug
keert, zalXon helemaalop de achtergrond
raken. laten we dan liever Xon helemaal
achterwege laten in plaats van dat we
hem vernederen tot een bediende." Gene
ging hiermee accoord en schrapte Xon
helemaal. DavidGautreaux kreeg hiervoor
in de plaats een andere rol
toegeschreven: die van de commandant
van het Epsilon 9 ruimtestation, dat in
het begin van Star Trek The Motion
Picture vernietigd zouworden.
Met de komst van Leonard Nimoy werd
de completering van het script nog eens
extra bemoeilijkt. Nimoy en Shatner eis
ten gezamenlijkmedezeggenschapin het
script. Dit zorgde voor verder oponthoud,
zelfs tot op het punt dat het beginvan de
film al opgenomenwerd, terwijl het einde
nog niet vast stond. Na een vermoeiende
dag filmen zouden zij allebei bij Gene
komen en samen zouden ze gaan brain
stormen over hoe de Captain en zijn crew
zichzelf en de aarde uit een netelige
situatie zou redden.
De produktie van de film verliep zeer
moeizaam.Problemenmet het script wer
den ook nog eens overschaduwd door de
problemen met de special effects. Het
stond van het beginal vast dat de film een
grote mate aan special effects zou
hebben. Dit zorgde er ook voor dat de
acteurs zich op nieuw terrein zouden
begeven, want de speciale effecten in de
serie waren zeer bescheiden gebleven en
hadden vrijwel geen consequenties voor
de acteurs zelf. In Star Trek The Motion
Picture zouden de special effects echter
een dusdanig grote rol spelen dat de
acteurs tegenover effecten moesten spe
len die niet zichtbaar waren en waarvan
men nog niet eens wist hoe men het ging
visualiseren.
Producent Roddenberry stelde Robert
Abel and Associates aan voor de special
effects en ging met hen in overleg over

wat hij van hen
wilde. Abel and
Associates waren
echter niet
gewend te werken
voor groot
schalige speelfilm
producties, daar
ze vantevoren
alleen maar
effecten hadden
gedaan voor
reclame spotjes.
Dat Abel and
Associates in
problemen kwam,
werd al snel
duidelijk toen zij in
het voorjaar van
1979, meer dan
drie maanden
na het afronden
van de opnames,
niets bruikbaars
konden afleveren.
Paramount brak
met Abel and
Associates en
verloor hiermee
een investering
van vijf miljoen
dollar.
Douglass Trumbull en John Dykstra
namen het werk over en moesten onder
enorme druk constant werken om de
special effects af te krijgen. Conceptual
designer Syd Mead ontwierp een groot
aantal modellen en met behulp van
vereende mankrachten kwamen de special
effects druppeltje voor druppeltje binnen.
Daar de aanvangsdatum van de film al

schap in het script

geboekt was voor 7 december 1979, was
het overduidelijk dat alles op het spel
stond om de film op tijd af te leveren.
Componist Jerry Goldsmith werd
aangesteld voor de muziek. Hij kreeg pas
in september een volledige print te zien
van de film en schakelde extra hulp in van
Alexander Courage en Fred Steiner.
Courage hielp met een paar thema's die
refereerden naar het oude Star Trek
thema en Steiner orchestreerde de score
die Goldsmith op papier zette. De muziek

werd opgenomen in laat november,waar
na de film digitaal gemastered werd. Zo is
Star Trek The Motion Picture ook de
eerste film in filmgeschiedenis met een
compleet digitale soundtrack.
De volledige film werd afgeleverd op 1
december 1979.
Aangeziende promotiecampagnes voor de
film al zeer vroeg begonnen waren (rond
juni werden de eerste aankondigingspos
ters al gedistribueerd) liepende verwach
tingen hoog op. Zowel de acteurs en Gene
en andere medewerkenden, als de fans
waren bijzonder benieuwd naar hoe dit
nieuwe avontuur er uit zou zien. De avond
van 7 december 1979 begon met een
groot gala feest. Roddenberry en de
acteurs waren present maar de rijen fans
stonden al uren te wachten. Star Trek
TheMotion Picture slaagdeerin dankzijde
enorme promotie campagnes bijzondere
reclame te krijgen, zelfs al voor iemandde
film gezien had.
Helaas kon de schrijvende pers weinig lof
uiten over de nieuwe film: men deed het
af als een cultfilm of op zijn minst dat het
voor de fanatieke Trekkers wel zou zijn
wat men wilde. Tot ieders verbazing, Gene
inbegrepen, was de film log en langdradig
en begonnen de special effects, die inder
daad op zich uitmuntend waren, na ver
loop van tijd te vervelen. De acteurs
bleken weinig te doen te hebben dan
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reageren met grote verbazing en de
algemene initiële reactie (van critici en
recensenten) was dat de film een dood
doener was.
Paramount kreeg hier wind van en dacht
dat de film zou floppen, maar dat was
geenszins het geval. Ongeacht hoe de
critici dit beschouwden, voor het eerst in
10 jaar was er weer een gefilmde Star
Trek aRevering. De fans bleven komen en
komen en komen. Maar Gene kon zijn
eigen gevoelens niet echt onderdrukken.
Na afloop vond hij dat de film slecht was
en betreurde de samenloop van
omstandigheden, die ertoe geleid hadden
dat alles zo slecht had gelopen.
Robert Wise trof geen blaam: hij had hard
gewerkt en veel scènes al geschrapt om
de film wat minder lang te maken.
De versie die bij de première vertoond
werd, werd alsnog teruggeroepen en met
een goed kwartier ingekort. Enkel de
filmkopiën die aan boord van vliegtuigen
vertoond werden, bleven bij de originele
lengte.
Roddenberry en Paramount werden al
lebei verrast met het enorme succes dat
de film toch wist te halen. Wereldwijd
haalde de film 175 miljoen dollar binnen en
Roddenberry zag zijn kans klaar om een
nieuw script in te dienen voor een sequel.
Hij schreef een verhaal waarin de
Enterprise werd ingezet om de moord op

John F. Kennedy in
het jaar 1963 te
verijdelen. De his
torische conse
quenties hiervan
leidden echter tot
de conclusie dat
Kennedy toch
moest sterven en
Spock zou degene
zijn die het fatale
schot moest
leveren.
Paramount had
inmiddels zijn buik
vol van Gene: ze
zagen hem als een
temperament
volle prima donna
met een enorme
ego en nodigden
een ervaren tele
visie producent
uit voor een be
spreking. Dit was
Harve Bennett.
Charles Bluhdorn,
hoofd van Gult &
Western, stelde
hem een simpele
vraag: kun je een

tweede Star Trek film maken voor minder
dan 45 miljoen dollar? Bennett ant
woordde dat hij met zijn achtergrond voor
dat bedrag 5 films zou kunnen maken.
Bluhdorn gaf hem het groene licht om een
volgende Star Trek film te maken en Ben
nett riep daarbij de hulp in van anderen.
Bennett was zelf nooit een Star Trekfan
geweest en liet alle afleveringen voor hem
afspelen. Een aflevering die hem in het bij
zonder boeide was Space Seed, waarin
Kirk tegenover Khan Noonian Singh staat.
Inmiddels keurde Paramount Gene's
script af: Gene kreeg te horen dat een

Paramount had inmiddels

zijn buik vol van Gene
J.F.Kennedyplot alleenmaar op een ding
kon uitdraaien en wel dat de moord zou
plaatsvinden.Men vond het bij Paramount
niet verantwoord om geld te spenderen
aan een script dat volledig voorspelbaar
zou zijn en Genekreeg ook te horen dat
eenandere producent inmiddelsbezigwas
met een door Paramount goedgekeurd
project. Genewerd hierbij aangesteld als
consulent, maar Gene wist zelf ook dat
zijn creatie hem nu volledig uit handen
was genomen. Met wanhopige pogingen

zou hij alsnog proberen grip te krijgen op
zijn creatie maar het enige waar hij in
slaagde was om constant kritiek te
leveren op de ontwikkelingen in script en
production design.
Bennett werkte inmiddels met Jack B.
Sowards een eerste script uit. Aangezien
Bennett wist dat Leonard Nimoy officieel
had laten weten niet meer terug te willen
komen, had Bennett hem een prima
lokaasvoorgeworpen.
"Wat zou je denken van een prachtige
sterfscene voor Speek?" Nimoywas bij
zonder geïntrigeerd en wachtte het
eerste script af. Bennett en Sowards
hadden in de tussentijd een aantal inter
essante ideeën geopperd maar het wou
nog niet erg goed in een script passen.
Bennett wilde spelen met het ideedat de
crew leden van de Enterprise ook ouder
werden, dat Kirk in een midlife crisis zat
en dat een hoopjonge cadetten aanboord
van de Enterprise dat alleen maar erger
maakten. Bennett wilde daarnaast ook
Khan als tegenstander zien en naar een
suggestie van production designer Mike
Minor wilde hij ook het GenesisProject in
de film verwerkt zien.

Op dat moment kwam Nicholas Meyer
naar voren, dankzij de bemiddeling van
eenParamount employéedie zowelMeyer
als Bennett kende.Meyer stelde zichvoor
aan Bennett en ze konden goed met el
kaar overweg. Bennett schaamde zich
voor de situatie waarin zich het seript
bevond maar stuurde hem toch, na enig
aandringen,eenoverzicht vanwat er alle
maal aan scripts gedaanwas. Meyer zag
inderdaad dat het niet best was maar
ging met Bennett en co-producent Bob
Sallin aan tafel zitten om alle elementen
eruit te halen die ze goedvonden. Aan de
hand daarvan zou hij een script schrijven
in 12 dagen tijd. Leonard Nimoy en
William Shatner hadden initiële reserve
ringen betreffende dit verhaal maar
Meyer zei zelf dat iedereen tevreden
gesteld kon worden met zijn script.

De opnames begonnen in het najaar van
1981 en verliepen erg vlot. Wederom
waren een paar nieuwe gezichten te zien
in de Star Trek familie: Lieutenant Saavik,
gespeeld door Kirstie Alley, en de zoon
van James T. Kirk, dr. DavidMarcus, ge
speeld door Merritt Butrick. Bibi Besch
zou een oude vlam van Kirk spelen, Dr.
Carole Marcus, waar in Where No Man
Has Gone Before naar gerefereerd werd
door GaryMitchell: "lf I hadn't aimedthat
blonde lab technician at you....
". (Waarop Kirk antwoordde: "I almost
married her !n)
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Ricardo Montalban keerde met enthou
siasme terug naar een karakter dat hij 15
jaar eerder gespeeld had. De dood van
Spock aan het einde van de film zou zor
gen voor een grote emotionele impact.
Tot eenieders verbazing lekte dit feit
echter uit naar de fans. wat behoorlijk
felle reacties opleverde tegen Paramount.
Paramount voelde zich enigszins oncom
fortabel maar het hele proces van de film
was al in gang gezet. Bovendien zou
Meyer van geen wijken willen weten,
evenmin als Nimoy. die hiermee een uiter
mate geschikte wijze aangeboden had
gekregen om uit Star Trek te stappen.
Toende dag zover was dat de sterfscene
gefilmd zou worden. was Nimoy erg
nerveus. Niet alleen zou hij een heel tijd
perk in zijn carrière afsluiten met de dood
van Speek: hij zou voorgoed afscheid
nemen van een zeer bekend en geliefd
alter ego. Hij vroeg zich af of hij hier later
spijt van zou krijgen. De scènes werden
gefilmd en de film werd ge-edit volgens
het script. Tijdens de wrap party zei
Nimoy onverwacht tegen Bennett: "Ik ben
benieuwd hoe je Spock nu terug zult
halen." Hier had Bennett niet op gerekend
maar achteraf gezien bood het hem wel
een uitstekend idee voor Star Trek lil.
Aanvankelijkwerd Star Trek II met behulp
van televisiefaciliteiten gemaakt. De stu
dio executives vonden de film echter zo
goed dat besloten werd de film in de
bioscopen uit te brengen. Star Trek 11
kreeg niet alleen lovende kritieken maar
tevens een ongekend succes in de bio
scopen. Met het magere budget van 11.8
miljoen dollar wisten Bennett en Meyer
de Star Trek franchise te redden van een
anders zo zekere ondergang. Maar wat
daarnaast nog zeer interessant. al dan
niet fascinerend was, was dat leonard
Nimoy zich uiteindelijk verzoend had met
Spock en eigenlijk toch weer terug wilde
komen.
Paramount vroeg hem officieel of hij
inderdaad in de volgende film zou willen
meespelen en Nimoy bevestigde dit. Hij
bond er wel de voorwaarde aan dat hij de
film dan ook wilde regisseren. Na enig
overleg bleek niemand hier een groot
probleem van te willen maken. Harve
Bennett ging dit keer aan het werk aan
een script. dat direct voortvloeide uit
Star Trek 11en leverde in een korte tijd
een scenario af. dat centreerde op de
conflicten met de Klingons die in de oude
serie zo populair waren geweest. Tevens
gaf Bennett een behoorlijke dosis aan
dacht aan Vulcaanse religie en mystieke
cultuur.
De figuren van Saavik en David Marcus
zoudenweer terug komen in de derde film

maar helaas vroeg Kirstie Alley een
aanzienlijke loonsverhoging. die
Paramount niet bereid was te betalen.

De vemieting van de

Enterprise zorgde voor

deze emotionele lading.

Alley mocht zich in de rijen actrices op
zoek naar werk scharen en Robin Curtis
nam haar rol over. Curtis accentueerde
jammer genoegandere karaktertrekken in
Saavikdan Alley eerder had gedaan. maar
Curtis beviel regisseur Nimoy wel beter in
wat hij met haar wilde doen. Merritt
Butrick zou in deze film dezelfde
kwaliteiten van nobiliteit en zelfopof
fering vertonen als zijn vader al zo vaak
had laten zien. David Marcus zou vallen
onder het mes van een Klingon, daarmee
zijn leven gevend voor Saavik en een her
boren Spock.
Het opvallendeaan Star Trek lil was overi
gens dat een zeer positief concept uit
deel 11.het GenesisProject, dat een dode

planeet tot leven kon wekken, mogelijk
bleek te zijn dankzij het gebruik van zeer
onstabiele en daardoor gevaarlijke sub
stantie: proto-materie. Dit zorgde voor
een onbetrouwbaar effect van de Genesis
formule en in deel lil blijkt ook wel dat de
hele Genesis planeet opgaat in vlammen.
Dat de reïncarnatie van Spock wel goed
verliep, is daarbij een niet verklaarbaar
wonder.
De nadruk op het gevaar van Klingons,
misbruik van wetenschappelijk onderzoek
en de Vulcaanse mystiek was nog niet
genoeg volgens Bennett en Nimoy. Er
moest nog iets aan toegevoegd worden
wat de fans bijzonder emotioneel zou
raken. net zoals de dood van Spock dat
deed in Star Trek 11.De vernietiging van de
Enterprise zorgde voor deze emotionele
lading. Op het moment dat de Klingons
aan boord zouden komen. zou Kirk het
zelfvernietigingssysteem in werking
stellen en, zoals Bones het zegt. de dood
omzetten in een kans op overleven.
Christopher Uoyd speelde een memora
bele schurk als de Klingon Kruge maar
zorgde op de set wel voor enkele hila
rische momenten toen hij shot na shot
weigerde via zijn communicator contact
te houden met zijn Klingon schip. Robin
Curtis herinnert dat hij als een waanzin
nige te keer ging en "Maltz, Tchoi'chu"
schreeuwde, terwijl hij zijn armen uit
elkaar hield.
Met de aanvang van de produktie van



Star Trek 111The Search for Spock begon
een hernieuwde opzet van studio
beveiliging. Alle scenario's werden
speciaal bewerkt zodat, wanneer een
script op de zwarte markt terecht kwam
en het gesnapt werd, de schuldige
aangewezen kon worden middels die
speciale behandeling.Daarom was het bij
de première van Star Trek 111 ook vrijwel
een verrassing voor de kijkers of Spock
überhaupt wel zou voorkomen in de film.
In de zomer van 1984 kwam Star Trek 111
uit en werd wederom een groot succes.
Spock was terug en het zag er naar uit
dat Paramount een 'sure thing' had met
hun hernieuwde Star Trek franchise. Het
ideeom een deel IV te maken, liet dan ook
niet lang op zich wachten. Bennett en
Nimoywerden weer gevraagd om te gaan
brainstormen voor deel IV en Nimoy
stelde dat ze na de nogal zware leven-en
doodssituaties die ze gehad hadden, nu
maar eens iets lichts en luchtigs moesten
doen. Er zou dus meer tijd en ruimte
komenvoor wat comedy.

Wel was er de noodzaak voor een goed
plot. AI snel stond vast dat een tijdreis
een goedeoorzaak zou zijn voor de nodige
humor, daar onze helden uit de 23ste
eeuw uit hun element zouden zijn in de
20ste eeuw. Dit zou een paar leuke
contrasten kunnen opleveren maar de
reden waarom men terug zou gaan in de
tijd was nog niet duidelijk. In een boek

over de uitgestorven dieren op aarde las
Nimoy dat de gevolgenvan het uitsterven
van bepaalde diersoorten funeste gevol
gen kon hebben voor de aarde zelf. Met
dit in gedachten werkte hij het gegeven
uit dat in de film belandde.
Harve Bennett riep tenslotte de hulp in
van Micholas Meyer, die zijn genialiteit
nog eens liet blijken in het gedeelte van

Tevens speelde het

-Greenpeace- motief

positief mee.

20ste eeuws San Francisco. Zo werd het
scenario opgedeelddoor een aantal schri
jvers die allen tezamen werkten naar een
film toe. Het resultaat was inderdaad bij
zonder succesvol, komisch en tevens
ontroerend.
Het feit dat de film grotendeels in de
20ste eeuw speelde, haaldenaast de nor
male Star Trekfansook veel nieuwe kijkers
binnen. Tevensspeelde het 'Greenpeace'

motief positief mee in de beoordeling van
de kijkers. De walvissen George en Gracie
waren bijzonder overtuigend .. .... voor
gerobotiseerde miniaturen.
Star Trek IV The VoyageHome ondervond
nauwelijks tegenslag in de produktie. De
special effects verliepen soepel en zonder
al te veel problemen en de opnames in
San Francisco waren ook vrij makkelijk.
Helaasmoesten bepaaldescènes het ont
gelden, waaronder een scene dat Sulu zijn
over-overgrootvader tegen zou komen in
San Francisco. Eenkleine jongenwas hier
voor geselecteerd maar toen de scene
opgenomen moest worden, was hij zo
inzichzelf gekeerd dat noch Nimoy, noch
Takei hem konden overreden de scene te
doen.
Een ander verlies was dat componist
James Horner, die Star Trek 11en 111uit
stekend van muziekhad voorzien, geen zin
had om nog eensStar Trekmuziekte com
poneren. Nimoy sprak een oude vriend
aan, Leonard Rosenman, een gevierd
componist.
Rosenman schreef een relatief korte
score die toch behoorlijke indruk maakte;
hij kreeg hiervoor een Academy Award
Nomination voor Best Original Score.
Star Trek IV kreeg daarnaast ook een
nominatie voor Best Sound Effects Editing
en Best Sound.
Star Trek IVTheVoyageHome kwam uit in
het najaar van 1986 en slaagde erin als
geen andere Star Trek film zowel enorme
recettes te halen als uitermate veel
lovende kritieken uit te lokken. De film
haaldemeer dan 110 miljoendollar binnen
en werd een wereldwijd succes. Met de
uitzondering van Star Trek The Motion
Picture, die geen kritisch succes oogstte,
is TheVoyageHomede meest succesvolle
Star Trekfilm gebleken, die tot op heden
geproduceerd is.

Inmiddels was Gene Roddenberry nogal
verbitterd geraakt over het verlies van
zijn creatieve input in Star Trek. Ondanks
het feit dat hij een aardig centje wist te
verdienen aan redevoeringen over Star
Trek op universiteiten en hogescholen, en
dat zijn titel als executive consultant voor
de films hem geen windeieren opleverde,
ervoer hij deze periode als nogal frus
trerend en psychologisch verlammend.
ToenParamount hem in 1986 een aanbod
deed om een nieuwe serie te produceren,
leek het er even op alsof hij zijn oude posi
tie terug kon krijgen maar zijn herinnerin
gen aan de oude serie deden hem
besluiten hier van af te zien. Zijnantwoord
was een kortstondig nee. In de produktie
van de eerste serie was hij er fysiologisch
bijna aan ten onder gegaan en had hij



zulke lange uren gewerkt dat hij zijn fami
lie en kinderen volledig verwaarloosd had.
Gene zei dat ze hem niet genoeg konden
betalen om dat nog een keer te doen.
Paramount pareerde dit met een extra
conditie op het aanbod: Stel dat jij de
enige baas bent en dat je deze serie niet
produceert voor een network maar direct
voor syndication ? Dat betekende dat er
minder druk op Genezou komen te staan
om wekelijks een aflevering af te leveren
en dat hij ook niet meer om ieder wisse
wasje hoefde te vechten ! Gene nam dit
aanbodserieus in overweging en toen het
duidelijk was, dat Paramount zo verliefd
was op het ideevan een nieuwe Star Trek
televisieserie, dat ze dat zelfs zonder
Genezoudenwillen doen, ging hij accoord.
Genehaalde een aantal oude bekendenbij
elkaar,waaronder DavidGerrold, Dorothy
Fontana en Robert Justman en ging aan
het werk met het formuleren van een
nieuwe opzet. Genewilde de nieuwe serie
ongeveer 75 jaar na de oude serie plaat
sen en moest dus nieuwe karakters
bedenken, nieuwe schepen ontwerpen en
een nieuw televisieformaat creëren. In de
eerste plaats vroeg Gene Leonard Nimoy
of hij zin had aan boord te komen van een
volslagen nieuwe Enterprise. Per slot van
rekening kunnen Vulcans behoorlijk oud
worden. Nimoy, die enigszins verbaasd
stond te kijken van het idee, bedankte
ervoor. (Oe gehele oude cast stond eerst
toe te kijken met een blik van "Star Trek
zonder ons? Dat lukt hem nooit van zijn
leven." Deze houding bleek later een
mooie miskleun, toen Star Trek The Next
Generation zelfs verder ging dan de orig
inele serie.l Gene ging zonder Nimoy
verder en stelde alvast een aantal regels
op die veel schrijvers in problemen zouden
brengen.
Al De bemanning van de nieuwe
Enterprise zou geen onderlinge conflicten
met elkaar hebben. Dit zou te veel lijken
op Kirk, Bones en Spock en moest te allen
tijden vermeden worden. De onderlinge
samenwerking moest vlekkeloosverlopen.
De mensheid op aarde was nu uiteindelijk
haar problemen ontgroeid en de mensen
aan boord van de Enterprise zouden dit
voorbeeldig naar buiten moeten dragen.
BJ Alle gelijkenis op de oude serie moest
zo veel mogelijk vermeden worden. Het
was de bedoeling een nieuwe serie te
doen met totaal nieuwe karakters, die op
geen enkele manier mochten herinneren
aan karakters, rassen of entiteiten uit de
oude serie.
Gene stelde verder dat er ook zo min
mogelijk naar de oude serie verwezen
moest worden. Rassen die in de oude
serie voorkwamen mochten niet meer

g ,met
Klingons en Romulans.
Voor de bemanning stelde Geneweer een
bonte verzameling van mensen samen.
Eenvan geboorte Franse Captain, die vrij
streng kon zijn tegenover zijn bemanning,
zou aan het hoofd staan van het schip.
Zijn naam zou Jean-Luc Picard zijn. De
eerste officier zou een ambitieuze
Amerikaan zijn, William Riker, een man die
zijn mening niet onder stoelen of banken
zou steken. Security Officer zouTashaVar
zijn, geboren in de Oekraine, een gedreven
vrouw met een passie voor de vele
mogelijkheden die Starfleet haar bood.
Deanna Iroi, ship's councelor, zou een
dochter zijn van een Betazoide moeder en
een aardse vader. Zij zou dienen als psy
chologe van de bemanning. Dr. Beverly
Crusher zou Chief Medical Officer aan
boord de Enterprise zijn. Haar zoon
Wesley, een hoogbegaafdetiener, zoumet
haar mee komen. De androide Data, die
pas later tot een nieuwe levensvormwerd
verklaard en als zodanig erkend, zou als
science officer dienen. Geordie LaForge,
een blinde jongeman die met behulp van
een visor kon zien, zou de navigator zijn.
Enals laatste zou een Klingon,Wort, flight
control officer zijn, en tevens de eerste
Klingon in Starfleet.

Een Klingon ambassadeur eis1

Genesis incident. ~

Het selecteren van de acteurs hiervoor
zou ook niet zonder conflicten gaan. De
keuzevan Patrick Stewart als Picard was
controversieel in het castingsteam (dat
bestond uit Robert Justman, Rick
Berman, een jonge televisieproducent die
onlangsaan het team was toegevoegd, en
Gene RoddenberryJ, maar hij bleek
achteraf een uitstekende keuze te zijn.
Marina Sirtis deed eigenlijk audities voor
de rol van TashaVarmaar zewerd als Troi
gecast. Voor de rol van Geordie LaForge
waren Tim Russ en LeVar Burton lange
tijd concurrenten maar Gene's keuzeviel
op LeVar.Tim Russ kreeg later wat kleine
rolletjes als gast acteur, totdat hij in de
nieuwe serie Star TrekVoyager een vaste
rol kreeg. Daarentegen deed Michael
Dorn een paar keer audities voor de rol
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I hoofd van Kirt vanwege het

1euit Star Trek IV

van Worf en kreeg zonder veel dralen de
rol. (Initieel zou WoM ook maar een
terugkerende bijrol zijnmaar Dorn wist de
Klingon zo populair te maken dat hij in
iedere aflevering significante bijdragenzou
gaan leveren.)
De scenario's voor de nieuwe serie liepen
ook bijzonder moeizaam. Het eerste
seizoenwas bijzonder moeilijk op gang te
krijgen omdat Geneniet wilde dat de serie
te veel zou lijken op de ClassicTrek serie.
Hij herschreef zowat elk script dat er bin
nen kwam en stootte zo menige scenarist
voor het hoofd. Gene was echter zo
obsessief bezig omdat hij wist dat dit de
laatste kans zou zijn die hij zou hebbenom
zijn kwaliteiten te laten gelden. Zijn leef
tijd en zijn gezondheidwaren al dermate
dat hij zich niet veel langer intensief kon

oeren met
wekelijkse serie.
De pilot, Encounter at Farpoint, werd ver
toond op 28 september 1987 en kreeg
gemengdekritieken. Visueel zagde nieuwe
serie er veelbelovend uit maar de ver
halen bleken na enkele afleveringen niet
altijd even sterk te zijn. Tevenswas het
vreemd dat de eerste aflevering na de
pilot al direct een remake was van een
aflevering van ClassicTrek, terwijl Geneer
altijd zo op gehamerd had dat men alle
gelijkenismet de oude serie moest mijden.
Toch zijn er al bijzonder geslaagde aflev
eringen te vinden in dit wat onstabiele
eerste seizoen.Ondankshet feit dat men
nog niet precies wist waar men heen
wilde gaan, waren de afleveringen Where
No One Has Gone Before, The Big
Goodbye, We'lI Always Have Paris en
Conspiracy bijzonder origineel.
Daarnaast was er ook het dramatische
verlies van crewlid Tasha Var. Denise
Crosby wilde de serie verlaten om haar
filmcarriere verder uit te bouwen en
vroeg of ze eruit geschreven mocht wor
den. Gene liet haar karakter, Tasha,
omkomen tijdens een reddingsmissie in de
aflevering Skin of Evil. Alhoewel Var op
slag dood was, gaf Crosby middels een
holografische opname, opgeslagen in een

holografische beeldprojector, een
ontroerende afscheidsspeech voor haar
vrienden. Het feit dat deze nieuwe serie
niet bangwas om hoofdpersonen te laten
sterven, leek een pluspunt te zijn dat de
oude serie nooit gehad zou hebben. Aan
het einde van het eerste seizoenwas het
echter toch wel even spannendvoor Gene
en betrokkenen om te zien of de serie
hernieuwd zou worden naar een tweede
seizoen. De serie was nog niet op haar
best en dat zou ook nog wel even duren,
maar het vertoonde veel potentieel en dat
gaf de doorslag. Paramount gaf groen
licht voor een tweede seizoen en Star
Trek The Next Generation zag al snel kans
om haar voet in zijn geheel in de deur van
de Star Trek fans te krijgen.

De nieuwe serie slaagdeerin veel fans van
Classic Trek tegen zich in het harnas te
jagen. Er ontstond langzaam een schei
ding onder de fans, waarbij twee kampen
ontstonden. Het ene kamp waren loyale
fans van ClassicTrek en het andere kamp
gaf de voorkeur aan The Next Generation.
Dit verschijnsel verdween echter langza
merhand weer, toen eenmaalbleek dat de
oude serie en de nieuwe geen tegen
standers hoefden te zijn. Integendeel,
naarmate The Next Generation vorderde,
kon er zelfs meer gerefereerd worden
naar Classic Trek. Alhoewel DeForest
Kelley in de pilot al verscheen als de onge
noemde Admiraal McCoy op 137 jarige
leeftijd, verscheen pas in het derde
seizoen Mark lenard weer als Sarek, de
vader van Spock en dit leverde een his
torische aflevering op. Hij zou later in The
Next Generation nog eenmaal als Sarek
op mogen treden, in de aflevering waarin
Spock zelf ook aanwezigwas.

Gene Roddenberry trok zich tijdens het
begin van het tweede seizoen terug uit
het produktieproces en trad enkel nog als
supervisor op voor alle afleveringen. Hij
overzag nog wel alle afleveringen en gaf
zijn fiat aan de juiste scripts voor produk
tie. Rick Berman had inmiddels Maurice
Hurley en Michael Pilier naar binnen
gehaald om hem nu bij te staan want
Dorothy Fontana was in het midden van
het eerste seizoenal weggelopen, toen
Gene ook van haar een script had her
schreven zonder het haar te laten weten.

En Robert Justman hield het na een jaar
van co-produktie wel voor gezien.
Berman, Hurley en Piller wisten gezamen
lijk een succesvol tweede seizoen tot
een einde te brengen, waaronder een
groot aantal bijzondere afleveringen
ressorteerden.
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Terugkerend naar het speelfilmfront;
iedereen van de oude crew stond met
verbazing te kijkendat Genezijn creatieve
talenten nog eens had kunnen laten
gelden. Men zegt dat de bliksem nooit
twee keer op dezelfdeplaats inslaat, maar
Geneslaagdeerin om het twee keer goed
te doen. leonard Nimoy liet achteraf ook
wel blijken dat zijn eerste ongeloof een
misvatting bleek te zijn, die uitging van
niet slechts een klein beetje arrogantie.
Desalniettemin ging het spel voort, ook op
hogere niveaus en dit keer kwam Bill
Shatner naar Harve Bennett en
Paramount toe om, zoals het in zijn con
tract stond, ook eens een Star Trek film
te mogen regisseren. Het idee wat hij
aandroeg was een nogal gewaagd idee
over religie en valse predikers en aange
zien dit altijd een concept was waar
Paramount verre van had willen blijven,
(gezien Roddenberry al in 1975 met zijn
script van The God Thing aankwam bij
hen) was men huiverig om Bill zijn gang te
laten gaan. Contractueel was men hem
echter wat verplicht. Paramount dacht
dat Harve Bennett wel zou proberen hem
zo goed mogelijk middels scenario
inhoudelijkeen -technische beperkingen in
te tomen.
Shatner kreeg groen licht en stelde een
schrijver, die Paramount hem leverde, aan
het werk. David loughery schreef het
script dat gebaseerd was op Shatners
ideeën,waarin de Enterprise in de handen
zou vallen van een religieuze fanatiekeling
in zijn bijna onmogelijke queeste op zoek
naar God. De Goddie hij echter zouvinden
zou niet God maar de duivel zijn en de
Enterprise helden zouden meegenomen
worden naar de hel zelf, totdat Kirk erin
zou slagen de duivel en zijn volgelingen te
verdrijven of te verslaan. De moraal van
het verhaal zou zijn dat God niet als
entiteit bestaat maar als een deel in ons
allen. Dit idee zou in de uiteindelijke film
alsnog geopperd worden aan het einde.
Paramount had reeds geladen beper
kingen gesteld dat de weergave van een
God of Duivel gelovigen niet mocht
krenken. Paramount was bang hiermee
een belediging in het gezicht van het
katholicisme te gooien en vreesde reper
cussies van een bijna wereldwijd geloof.
Shatner moest hierin een compromis
sluiten en dat compromis zou zijn dat het
wezen, waar de religieuze fanatiekeling
naar op zoek was, een kwaadaardige
entiteit was dat zich uitgaf voor (een)
God. Shatner zag dat dit nog een bij
zonder aardig potentieel bood en ging
hiermee akkoord. Wat voor Shatners col
lega Nimoy problematisch was, was dat
de religieuze fanatiekeling, Sybok, een

halfbroer was van Spoek, voor wie Spock
nog steeds een grote bewondering zou
hebben. Shatner en Nimoy besloten dat
Spock zich niet zou aansluiten bij Sybock
en dat Kirks relatie met Spock daarmee
ongeschaad bleef. Ook DeForest Kelley
had dergelijke protesten maar ook daar
kon men met wat overleg uit komen.
Verdere compromissen zouden budget
tair zijn en deze bepaaldendat een weer
gave van de hel uit den boze zou zijn.
Het budget wat Shatner ter beschikking
stond, was voor Paramount nu de maat
staf waarnaar hij moest werken.
Helaasmerkte men al snel dat Shatner
zich misrekend had.
De opnames begonnen vrij goed, in het
najaar van 1988 maar Shatner besteedde
relatief veel aandacht aan de scènes in
het beginvan de film en liet te weinig bud
get over voor wat de explosieve climax
aan het einde had moeten zijn. In het
script zouden Kirk, Spock en McCoy door
een horde stenen monsters aangevallen
worden. Door de budgettaire restricties
werd die horde al snel een paar stenen

monsters, en tenslotte werd dat er maar
een. Opnameswerden gemaakt maar wat
er goed uitzag in de voorbereidingen,
bleek op film rampzalig slecht te zijn. Het
stenen monster werd geschrapt en
aangezien het geld ontbrak voor her
opnames, moest de finale bij elkaar
geschraapt worden met de scènes die
men al had. Dit resulteerde in een redelijk
einde, maar niet met de finesse die men
van de eerdere films gewend was. Toch
was men vrij optimistisch en positief over
de film die Shatner inleverde.
Oe overige castleden, die inmiddels al zo
lang met Shatner haddengespeeldin Star
Trek, hadden aanvankelijk hun grootste
vrees uitgesproken dat het werken voor
Shatner een hel zouworden. Shatner was
over de jaren heen zeer egocentrisch
geweest, zei menen onder andere Jimmie
Deohenwist hier vele voorbeelden van te
noemen. George Takei en Walter Koenig
waren ook bijzonder huiverig maar op de
set bleekBill een zeer joviale figuur te zijn,
die zijn manschappen wist te inspireren
met enthousiasme. GeorgeTakeihad in de



eerste plaats de film al überhaupt niet
willen doenals er voor Sulu niet iets meer
in zat danwat hij de afgelopen25 jaar had
gedaan. Shatner had hem kunnen
overhalen mee te doen en ook op de set
verliep alles op rolletjes.
Jammer genoeg werkten de advocaten
van Steven Spielberg sneller toen
Shatner zijnwensen aankondigdeom Sean
Connery te vragen voor de rol van
religieuze fanatiekeling Sybok. Connery
kreeg de scripts voor Star Trek V en
Indiana Jones and the Last Crusade op
hetzelfde tijdstip binnen en omdat de
advocaten van Spielberg hem het eerst
wisten te laten ondertekenen, moest
Shatner op zoek gaan naar een andere
acteur. Die vond hij in laurence luckinbill,
een uitstekende toneelacteur, die tevens
al wat televisiewerk op naamhad staan.
Shatner wist voor zijn film wel weer de
componist Jerry Goldsmith te strikken.
Goldsmith, die voor de eerste film een
monumentale muzikale score had
geschreven,had een flink oeuvre op naam
staan. Zijn eerdere ervaring in science

fiction betrof onder andere de films The
Planet of the Apes en logan's Run.
Goldsmiths thema voor The Motion
Picture werd inmiddels al gebruikt voor
Star Trek The Next Generation maar
Shatner vond dit geen bezwaar.Jerry zou
zijn thema's voor de Klingons en het
hoofdthema opnieuw gebruiken en verder
een nieuwescore schrijven, die de film op
de juiste plaatsen zou ondersteunen.
Ondanksalles bleek de film in 1989 toch
maar een vlakke 60 miljoen dollar op te
leveren.
Voor Star Trek proporties duidelijk een
Rop,wat tevens onderstreept werd door
nogal slechte recensies en kritieken.
Even leek het erop alsof Shatner Star
Trek the movie franchise om zeep
geholpen had maar in 1991 zou het 25
jarig jubileum plaats vinden, dus was
Paramount bereid nog eenmaal te zien
wat voor juwelen ze in de kroon hadden.
Paramount vroeg Leonard Nimoy om te
zien of hij een verhaal kon bedenken dat
geschikt zou zijn voor een volgende film.
Nimoy had een idee en ging ermee naar

Nicholas Meyer om er met hem over te
praten. Het idee was dat, net zoals de
ondergang van het communisme in 1989
de grote mogendheden Rusland en
Amerika tezamen bracht, er iets zou
gebeuren waardoor de Klingons zich
genoodzaaktzoudenzien vrede te sluiten
met de Federation. Dit idee werd door
Meyer en Denny Martin Flinnuitgewerkt
en bij Paramount ingediend.
Harve Bennett had inmiddels een ander
idee, dat mogelijkerwijs veel potentieel
voor de toekomst zou leveren. Hij diende
een script in waarin de oude cast middels
een raamvertelling een verhaal intro
duceerde dat zich voltrok aan het begin
van hun aller carrieres. Kirk, Spock en
McCoy zouden het verhaal openen,
waarna het verhaal terug zou gaan naar
de Starfleet Academy jaren van deze
mannen. Dit zou de mogelijkheidcreëren
om nieuwe acteurs in de rollen van Kirk,
Spock en de rest in te zetten. Paramount
vond dit een zeer interessant idee, mede
vanwege het feit dat de inmiddels erg
oude acteurs ook erg duur waren gewor
den. Hiermee zouden ze hun franchise
kunnen voortzetten met nieuwe gezicht
en, goedkoper acteertalent maar met
dezelfdekarakters.
Waar men echter niet op gerekend had,
was dat George Takei,die dit nieuws ook
via Harve vernomen had, middelsde grote
Star Trek conventies aan de fans doorgaf
wat deze plannen waren en waarom
Paramount het interessant vond om het
zo te doen. Takei riep de fans op te
protesteren en brieven te schrijven aan
Frank Mancuso, destijds hoofd van
Paramount. Zo kreeg Paramount een
enorme hoeveelheid post te verwerken
van boze fans.
Paramount zag zich genoodzaakt
Bennetts script maar in de ijskast te
gooien en vroeg vervolgens of Bennett
zin had om mee te werken aan Nimoy's
project. Bennett hield het echter voor
gezien en begon weer te werken voor
televisie. In zijn plaats werden Ralph
Winter en Steven-Charles Jaffe aange
trokken voor de produktie en leonard
Nimoy was executive producer. Nicholas
Meyer zou weer gaan regisseren zodra
het budget rond kwam. Opnamesvonden
plaats in juni en juli van 1991 en men
stond onder grote druk om de film niet
later af te leveren dan najaar 1991 omdat
men anders het officiële jubileum zoumis
sen. Desondankswaren de opnameseen
plezier van begin tot einde.
Christopher Plummer werd gekozenvoor
GeneraalChang,de directe opponent van
Kirk in deze film. Plummer had ironisch
genoeg in Canadaop toneel gestaan in de



jaren vijftig en vroege jaren zestig. waar
bij Shatner als understudy (invaller)
dezelfde rol had ingestudeerd. Toen
Plummer bij de make up designers kwa
men had hij al een goed idee hoe Generaal
Changer uit moest zien. In plaats van een
wilde haardos zou hij kaal zijn en enkele
tekenen van woeste strijd over zijn gelaat
dragen. Hieronder viel ook een metalen
ooglap, die in zijn schedel vastgeslagen
leek te zijn.
Nick Meyer vond het een heel aardig idee
om de samenzweerders te laten leiden
door voormalig lieutenant Saavik. Hij wilde
Kirstie Alley terug vragen maar omdat zij
in CHEERShoge cijfers scoorde. bleek ze
veel te duur te zijn.Toenwerd gekozenom
een nieuw karakter te creëren; een
VulcaansegenaamdValeris.
George Takei was in de zevende hemel
toen hij zag wat zijn bijdrage aan de film
zou zijn; Captain Sulu zou het commando
hebben over de Excelsior, die eerder

onder bevel stond van Captain Styles in
Star Trek lil. Tieneridool Christian Slater,
die zich via zijn moeder -casting executive
voor de film- gemeld had als fanatiek Star
Trekfan, kreeg een bijrolletje als lieu
tenant op de Excelsior.
De laatste dag van de opnames werd
echter bemoeilijkt door het feit dat men
er op dit moment van doordrongen was
dat Star Trek VI de laatste classic Trek
film zou zijn en dat op die dag een periode
van 25 jaar afgesloten zou worden. De
opnames verliepen een beetje moeizaam
en weemoedig maar sloten af rond het
middaguur. Men zou rond zonsondergang
weer in kostuum bij elkaar komen om nog
eenmaal een serie foto's tezamen te
maken tegen een ondergaande zon.
Een laatste bijeenkomst van het vaste
team vond nogmaals plaats op Hollywood
Boulevard, voor het Grauman's Chinese
Theater, een zeer luxueus filmtheater in
Hollywood. Hier zouden de sterren hun
namen in het beton mogen zetten om zo
voor alle fans vereeuwigd te staan.

Alhoewel er met opzet gezegdwas dat er
geen plaats was voor een handafdruk.
slaagde Takeier toch in een afdruk gezet
te krijgen, wat direct gevolgd werd door
alle overige handafdrukken.
OeForest Kelleywas zonerveus dat hij zijn
voornaam fout spelde: hij schreef
OEF 0 ROT, wat hij echter snel verbe
terde. "Oammit Jim, I'm a doctor. not a
bricklayer !"

STAR TREK VI THE UNOISCOVEREO
COUNTRY opende in december 1991 en
werd een gigantisch wereldwijd succes.
Financieelslaagdedeze film er niet in deel
IV te overtreffen maar de film gaf onze
helden van het eerste uur een waardig
afscheid met de woorden van James
T. Kirk: Captaln's log, stardate 9529.1:
This is the final cruise of the Stars hip
Enterprise under my commandoThis ship
and her history will shortly become the
care of another crew. To them and their
posterity will we commit our future. They
will continue the voyages we have begun
and journey to all the undiscovered coun
tries, boldly going where no man...where
no one has gone before.

Gene Roddenberry stierf op 24 oktober
1991 op 70 jarige leeftijd. Korte tijd voor
zijn dood had hij nog de kans gehad om
Star Trek VI te zien. Hij vond het een uit
stekende film en gaf een laatste maal zijn
naam aan het produkt mee. Toen zijn
naam op het scherm verscheen bij de
première applaudisseerde het publiek als
een laatste eerbetoon. Roddenberry's as
werd in een shuttle vlucht mee de ruimte
in genomen en daar tussen de sterren
verspreid.

Star Trek The Next Generation zette
inmiddels de hoge standaard van science
fiction voort op televisie en slaagde erin
daar te gaan waar Classic Trek nooit
gegaanwas: in een vierde seizoenen zelfs
verder. In 1994 beëindigdede Enterprise
o haar avonturen op het kleine beeld
scherm met een spectaculaire dubbel
aflevering genaamdAll GoodThings... Toch
zat men nu niet zonder Star Trek want in
januari 1993 had een nieuwe serie zich
gemeld: Star Trek Oeep Space Nine.

OeepSpace Ninewas nu een gezamenlijk
produkt van RickBerman enMichael Piller
en stelde een station aan ons voor dat
vroeger bezet was door Cardassians, een
ras dat inmiddels de eer heeft
opgestreken het meest dubieuze ras te
zijn in geheel Star Trek. Het dubieuzeaan
de Cardassians is dat je nooit weet of ze
nu je vrienden zullenzijn of je vijanden.

Dat ligt namelijk helemaal aan hun eigen
agenda.Afgezien van het feit dat Oeep
Space Nine een ander serie-formaat had
(het was een station en geen schip, dus
moesten zich allerlei dingen kunnen
afspelen bij dat station) dan eerdere Star
Trek produkten, ligt de nadruk in OS-9 ook
op een ander soort verhalen.

Maar met de komst van de film Star Trek
Generations en de aanvang van de
inmiddels nieuwste serie Star Trek
Voyager (meer over dezetwee in onzevol
gende nummers) lijkt het een zekere zaak
dat het motto van Star Trek; going boldly
where no one has gone before, voor
alsnog ongewijzigd blijft.

We kunnen nu concluderen dat Star
Trek zich over de jaren heen bijzonder
veranderd heeft. Nu een tweede
generatie zich stevig heeft genesteld in de
productieplaatsen van de franchise, kan
men wel zeggen dat Star Trek een
Amerikaanse volksmythe geworden is.
Vele fans hebben aan Star Trek iets te
danken. Of dat Star Trek nu de motivatie
was dat zij een bepaalde beroepskeuze
gedaan hebben, of dat Scotty hun voor
beeld was op weg naar een technisch
ingenieur, het doet er niet toe. Star Trek
is zodanig uitgegroeid tot een cultureel
fenomeen dat het niet meer weg te
denken is uit ons televisiebeeld.

Het succes van Star Trek ligt in de
mensenen hun idealen.Endaar zijnwij, de
toeschouwers, deel van. Als wij een
bepaalde aflevering niet goed vinden, of
als wij commentaar geven op een
bepaalde zijtak, die Star Trek ingaat, dan
zal men in Hollywood luisteren. Star Trek
heeft ons allen bewust gemaakt van ons
potentieel. Het ligt aan onszelf of we dat
willen waarmaken.

Yvonne Fern schreef in haar Last
Conversation met Gene Roddenberry het
volgende. Ik wil het als een afsluiting
gebruiken van mijn betoog. maar ik hoop
tegelijkertijd dat u het als een aanmoedig
ing zult zien om uw levensdoel te
bereiken.

'If you watch Star Trek. look for
yourself. Youwill be there.'

YvonneFern

Uva long and Prosper I
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JUMP RAVEN

RED DE AARDBOL!
(EN VERDIEN WAT DOLLARS)

JUMP RAVEN- de CD-ROM bestseller in de VS -
verkrijgbaar vanaf oktober 1995

Jump Raven, het bliksemsnelleCO-ROMspel voor de PC, is vast van plan
haar succes in de VS te verdubbelen via haar debuut in de Benelux zijn
opwachting maken in de winkel, met snelheid die even groot zal zijn als
de voortrazende actie die het handelsmerk van het spel in de VS is
geworden.

Jump Raven is steeds in de prijzen gevallen vanaf het moment waarop
het spel in 1994 in de VS uitgebracht werd. Gewikkeld in een strijd met
200 andere internationale inschrijvingen, won Jump Raven de Grand
Prix en een prijs van 1 miljoen jen tijdens de CO-ROM-wedstrijd van
Apple-Japan in Tokio. Macgames kende de felbegeerde beoordeling van
'4 muizen' toe aan het spel, terwijl Inside Macgames het duistere
satirische verhaal van ecocide en redding 'in één woord overdonderend'
noemde. Mondo 2000 vatte haar oordeel samen in twee woorden:
'Aahh! Briljant'.

Jump Ravenschets een samenleving die het midden houdt tussen MAo
MAX en ESCAPEFROM NEW VORK en die ten gevolgen van een
stortvloed van milieu rampen bezig is uiteen te vallen. New Vork heeft
Brooklyn verpacht aan een Chinese handelsstaat, en de overige vier
wijken van de stad zijn het domein van gewapende bendes cyberpunks en
skinheads. Enorme wapenfabrieken verkopen wapens als zoete broodjes
over de toonbank. Dan rooft één van de bendes de genetische codes van
alle nog in leven zijnde diersoorten op aarde. Het is de taak van u,
huurpiloot Jump Raven, om dezecodes te vinden en zo te verkomen dat
alles wat op aarde zwemt, kruipt, loopt of vliegt tot uitsterven gedoemd
is.

Jump Raven spelers kunnen een sollicitatiegesprek voeren met, en
kiezen uit zes co-piloten, hun keuzen maken uit vier sound-tracks en
maar liefst 24 verschillende wapens aan boord nemen, waardoor men
keuzeheeft uit meer dan 500 spelcombinaties en dan moet het spel nog
beginnen!

De geadviseerde konsumentenprijs is fl. 109,95 / Bfrs. 1.995.

Release:
Genre:
Systeem:

10 oktober 1995
Arcade Action
PC CD-ROM

ARE YOU AFRAID OF THE DARK?
De vloek van Drpheo.

Beleef een klassiek spookverhaal in dit unieke avonturenspel. Ontdekt
het geheim van de vloek die Orpheo, de waanzinnige magiër, heeft uit
gesproken over het theater. Durf jij het donkere mysterie te ontraadse
len? Gadan op zoek naar aanwijzingenin dit onheilspellendetheater .......
maar pas op want overal wachten verrassingen.
(Bekend van RTL4TeleTeensl

Release:
Genre:
Systeem:

10 oktober 1995
Adventure
PCCD-ROM

Are You Afraid Of The Dart<? is voorzien van een nederlandstalige han
dleiding. De geadviseerde konsumentenprijs bedraagt fl. 99,95 / Bfrs.
1.895.

LUNICUS
Vecht voor je leven en versla de Queen Hive.

I.Jmicus tm, het super Save-the-Planet CD-ROM avonturenspel. Trek
met de nieuwste wapens ten strijde tegen het mechanische leger van de
buitenaardse Queen Hive, en stort je in een non-stop ruimte-avontuur
met dit ultieme CD-ROM avonturenspel. Raas met de snelheid van het
licht door de meesterlijk gedetailleerde ruimte waarbij je je geen zorgen
hoeft te maken om de CO-ROM actiesnelheid, maar om je eigen leven.

Release:
Genre:
Systeem:

10 oktober 1995
Action
PCCO-ROM

CONGO
Congo brengt je naar uitgestrekte en nieuw te ontdekken gebieden in
Afrika, waar menselijke hebzucht en de wetten van de natuur alle gren
zen gepasseerd hebben. Bepaal zelf waar je heengaat, ontdek de
geheime deuren, gangen, rivieren en paden, en maak deel uit van het
grootste avontuur ooit.

Release:
Genre:
Systeem:

29 januari 1996
Adventure
PCCD-ROM

Dit was de eerste editie van CIC CD-ROM nieuws.
CIC is de distributeur van V1ACOMNEW MEDIA.
VIACaM NEW MEDIA is de uitgever van interactieve
amusementensoftware.
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STAR TREI~
DEEP SPACE NINE
'I3EAM up' NAAR EEN INTERACTIEVE

RUIMTEWERELD VAN ACTIE EN AVONTUUR.

Star Trcl«: DC!C!pSpacC! Ninc Harbinqcr,

Begin volgend jaar kunnen de fans van Star Trek op hun computer
rechtstreeks naar het OeepSpace Nine ruimtestation stralen.
'Star Trak: Demp SpacC! Nlne Harblnqer' van Viacom New
Media is gebaseerd op de televisieserie 'Star Trek' Oeep Space Nine,
dat Star Trek fans en andere spelers zeker zal boeien. Viacom heeft de
sets gedigitaliseerd, en zo het OS9 ruimtestation foto-realistisch in
detail weergeven. Dit is gedaan in nauwe samenwerking met de makers
van de televisieserie.

In 'Star TrC!I..: DC!C!pSpacC! Nlnc Herblnqer' is de speler een
afgevaardigde van Iirrion in een afvaardiging van de Federatie in het
Gamma kwadrant. De speler moet door een melkweg van dodelijke
obstakels en moet moeilijke puzzels oplossen door goed samen te
werken met de bekende figuren uit de tv-serie. Of de missie slaagt
hangt niet alleen af van de strategie en de diplomatie van de speler,
maar ook van andere vaardigheden. In deze strijd in het ruimtetijdperk
die erop gericht is een agressief, onbekend buitenaards ras te weer
houdenvan het vernietigen van een met de Federatie gelieerde planeet
en het Ruimtestation OS9 te behoeden voor eenzelfde lot, nemen de
spelers deel aan een serie spannende acties, zoals het vliegen van
gevaarlijke missies en gevechten met krachtige raketten.

Format: PC CD-ROM
Op de markt: maart 1996
Uitgever: Viacom New Media
Verspreid door: Cinema International B.V.
Advies prijs: Of!. 129,95 / Bfrs. 2.499

De hoofdpersoon van 'Star Trek: Oeep Space Nine' komen tot leven op
de CD-ROM: Commandant Benjamin Sisko, een Starfleet Officier die
aan het hoofd staat van het OeepSpace Nine team; Majoor Kira Nerys,
afkomstig van Bajor, de planeet het dichtst bij het ruimtestation;
Luitenant Jadzia Oax, een Trill, die bestaat uit een mensachtige lichaam
en een Symbiont die in haar leeft; Odo, de Veiligheidsofficierdie andere
vormen kan aannemen, een buitenaards wezen dat zichzelf kan veran
deren in willekeurig welk levenloos voorwerp, en Quark, een gulzig
Ferengi die Quark's Bar runt en die altijd uit is op een volgend winst
gevend avontuur.

Via de CD-ROM worden rijk ge'illustreerde achtergronden in beeld
gebracht: de bekende plaatsen op het ruimtestation Oeep Space Nine
die zijn gecreëerd met gebruikmaking van echte blauwdrukken en
foto's. De speler zelf is de belangrijkste persoon en neemt volledig deel
aan de actie. Samen met een filmische vormgeving die tot stand
gekomen is met behulp van 'editing' technieken van film en televisie,
zoalsclose-ups, totaalbeelden en beeldenreeksen,makendezeaspecten
'Star TrC!h: DC!C!pSpacC! NinC!Harbinqer' wordt geleverd met
een Nederlandstalige handleiding en heeft een geadviseerde kon
sumentenprijs van Ofl. 129,95/ Bfrs. 2.499.

CICpersinformatie.

In het Maart '96 nummer van The Rying Dutch
MagazinezalspecialecolT8SpondentL.awrencevan Rijn
zijn verslag brengan van dit BVon-tuur,de redactie
leden hebben al een demo versie mogen beleven.Zij
waren zeer onder de indruk en wachten vol spanning
op de volledigeversie.

De redactie.



Deel één van de zoektocht naar de vijf Aartszwaarden en het Boek van Kennis.

De vijfdelige Meestermagiër-reeks beschrijft de lotgevallen van negen reisgenoten die op zoek gaan naar de vijf
aartszwaarden en het legendarische Boek van Kennis. De hoofdpersoon, Jyll, twijfelt aan de vermogens die hem
door magiërs en de leiders van de aartsvolken worden toegedicht. Ze noemen hem de Ene en soms 'Erfgenaam". In
het eerste boek 'Sperling' ontsnapt hij. met hulp van vooral de halfmagiër Bougiac en het spaltlingmeisje Esled,
diverse malen aan gevleugelde zwarte draken, die het op zijn leven hebben gemunt. In het onderaardse Sohar, de
wereld van de Daith, ontvangt hij het magische aartszwaard Sperling uit handen van Esleds vader. Meestermagiërs,
oaith, het aardwezen Zuol, Alvii (elven) en andere bieden onschatbare hulp, maar in het hart van de Hyurgish, een
reusachtige bergketen, moet hij opnieuw strijden met een zwarte draak.
W.J. Maryson zet in heroïsche stijl een even poëtische als wrede wereld neer. Hij schrijft zeer beeldend en over
tuigend. De lezer wordt meegesleurd in een keten van heftige, beangstigende, onafwendbare, verbijsterende en
vertederende gebeurtenissen. Geen moment ebt de spanning weg. Poëzie, raamvertellingen, verbijsterende magie,
dromen vol betekenissen en vertelsels uit eeuwenoude legende wisselen elkaar in hoog tempo af. De aartsvolken
stammen deels uit de grote fantasy-literatuur, maar Maryson voegt er met speels gemak zijn eigen wezens,
levensvormen en karakteristieken aan toe.
De illustratrice Marie van der Tooien vervaardigde de prachtige tekeningen voor deze serie.

In vijf delen, elk genoemd naar één van de vijf aartszwaarden wordt deze intrigerende zoektocht vol gevaren
beschreven. Elk boek verschijnt mer een interval van ongeveer zes maanden.
Officiële presentatie van het eerste boek vond plaats op 2 november 1995.

W.J. Maryson (44) nam, na twintig jaar als vormgever, tekstschrijver en creatief leider te hebben gewerkt voor
diverse reclamebureaus, de uitdaging van het schrijverschap aan. Naast deze nieuwe passie was en is hij actief als
dichter, kunstschilder en musicus. Zijn veelzijdigheid wordt geïllustreerd door het feit, dat hij niet alleen deze reeks
schreef, maar ook de omslag en de boek-Iayout voor zijn rekening nam. In de loop van 1996 komt een dubbel-Cû op
de markt met door hemzelf gecomponeerde, uitgevoerde en geproduceerde muziek, geïnspireerd op de
Meestermagiër-boeken.

Meestermagii!r - Sperling: science-fantasy pur sangl

Vervolg van "AwayTeam" pagina 41.

Shatner's farm heet 'Belle Reve' (Mooie Droom) en is, in mijn
ogen, vrij bescheiden in omvang. Alhoewel ik natuurlijk moet
bekennenalleen de buitenkant te hebben aanschouwd. Het is
ook gelegenaan een kleine, bescheidenB-weg. Als Debbie niet
hadgeweten waar het was, haddenwe het nooit gevonden.Het
weggetje deed me nog het meest denken aan een Drents
weggetje, somewhere in 'nowhere land'. Verstild, en attractief.
Er zijn dan natuurlijk ook geen borden die zeggen: "Hier ligt
WilliamShatner's Farm". Enecht, als je het niet zouweten, zou
je het nooit vinden. Er staat, in tegenstelling tot wat sommige
mensen zouden verwachten, ook geen gigantisch groot huis.
Het gaat om een vrij bescheidenoptrekje, niet erg veel groter
dan een gemiddeldzomerhuis, voorzienvan eenschotelantenne.
Verder op het terrein, zienwe de stallen.
Het meest bijzonderevan Shatner's farm, is dat hij kennelijk
kangoeroesfokt. Joost magweten waarom. Ik heb geen idee of
dit als grapje of serieus is bedoeld,maar het bord: "beware of
kangeroes" staat er toch maar mooi.
Het terrein zelf zijn we niet opgeweest, Debbiewilde wel, maar
ikzelfen Debbie'souders (de Doziersl vondendat toch eenbeet
je te. Echt Hollandsonbeleefd,om zo maar binnente vallen.
Ik hoop dat dit artikel een tipje van de sluier over William
Shatner's boerderij hebben kunnen oplichten. Het was koud in
Kentuckyop dat moment, dus de paardenstonden op stal, neem
ik aan (ca 5-10 C in Kentucky, 25-30 in Texas een week
later!!!!l. Maar die kangoeroesintrigeren me nog steeds. Wat
moet die maner mee?
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HET NEDERLANDSE STAR TREK VERZAMELAARS BOEK.

NIEUW! IN DE NEDERLANDSE TAAL UITGEBRACHT MET NEDERLANDSE PRIJZEN!

* Eencomplete beschrijving van meer dan 6000Star Trek produkten met de huidige
Nederlandsewaarde aangegeven.Inclusief: Action Figures, poppen, spelletjes, speelgoed,
tijdschriften, boeken, kaart setjes, andere papier produkten, model dozen, enz., enz. enz.

* Bevat tevens de laatste produkt info over The Next Generation, DeepSpace9 en Voyager.

* Metactuele info over verzamelen in het algemeen.

* Metveel afbeeldingen en foto's

* Uitgegeven in multo map formaat, zodat aanvullingen gemakkelijk toegevoegd kunnen
worden, zonder dat je elk jaar een geheel nieuw boek hoeft te kopen.

BETAAL NOOIT MEER TEVEEL MET DEZE UITGAVE AAN JOUW ZIJDE.

Prijs: f. 24,95 per stuk plus f. 7,00 voor verzendkosten.
Bestel per post of per telefoon en gelieve betaling over te
maken naar bank rekening nummer 3755 61 382 van de

Rabobank te Meliskerke ten name van C. Kremer.

Vragen? Bel ons dan even: 0118562009

Of schrijf ons even naar onderstaand adres.

C. Kremer,Plaastraat 4, 4365AZ Meliskerke Zeeland.





M.ULTI MEDIA SYMPOSIUM, VLISSINGEN

UITGENODIGDE ACTEURS:
LEVAR BURTON
JAMES DOOHAN
CAREL STRUYCKEN
TOM SELLECK (met een presentatie van A Practical Guide to the Universe).

Datum: nader aan te kondigen. Zal plaatsvinden in het voorjaar van 1996 op een zaterdag en een zondag.

Met: • Toe s p rak e n van d e act e u r s
• Handtekening van alle 3 de acteurs
• Modelbouw competitie met prijzen
• Costuum competitie met prijzen
• Algemene kunst competitie met prijzen
.. Film's en video's
• Virtual Reality Games
• Verkoop van Star Trek produkten

En nog veel meer .......

DE EERSTE 400 BETAALDE WEEKEND AANMELDINGEN ONTVANGEN
EEN GRATIS KOUD BUFFET MET DE ACTEURS!

SPECIALE WEEKEND TICKET F. 300,00:

" Hotel kamer voor 1 nacht met ontbijt ..
..Toegang tot het gehele symposium ..

* koud buffet met de acteurs *

GEWONE WEEKEND TICKET F. 100,00. (geen hotel kamer/geen koud buffet)

DAG TICKET (ZATERDAG OF ZONDAG): F. 60,00

Voor een informatie pakket, stuur een envelop naar ons toe met je naam en adres en voldoende frankering (self
addressed stamped envelope).

Gelieve per post of telefoon te bestellen. Gelieve betaling over te maken naar bank rekening nummer 375561 382
van de Rabo bank in Meliskerke ten name van C. Kremer.

Vragen? bel ons even: 0118562009

Of schrijf even naar het onderstaand adres.

Mocht het symposium niet doorgaan dan wordt uw ticket 100% vergoed.

c. Kremer, Plaastraat 4, 4365 AZ Meliskerke Zeeland.





De speciale relativiteitstheorie.

In het boek van M. Okuda, -Star

Trek chronology - The history of

the future- valt Galilei en Einstein

de eer te beurt genoemd te

worden in de chronologie.

Opnamein dezechronologie betekent dat
beide heren een rol hebbengespeeld in de
historie van Star Trek. Oezerol wordt in
het boek niet toegelicht.
Verondersteld wordt dat u als bewon
deraar van Star Trek belangstelling heeft
voor enige achtergrondinformatie over
beide natuurkundigen zodat u met nog
meer plezier van Star Trek kunt genieten.
In dit artikel krijgt u informatie over het
relativiteitspl7incipe van Galilei en wordt
het versohil tussen absolute en relatieve
begrippen besproken. Daarna kunt u de
redenering lezen die er toe leidt dat tijd
en ruimte relatief worden. We beperken
ons tot de speciele relativiteitstheorie.
(!lealgemenetheorie wordt in een volgend
nummer van " FI~ingDuteh" besproken.
De illustraties zijn afkomstig uit het boek
"Einstein" van E. Elveen J. Bongers. In dit
boek wordt de theorie van Einstein op
didactische wijze uitgelegd. Als u dat boek
gelezen hebt weet u dat u nooit jonger
J<unüworden dan u nu al bent. Of kan dat
wel in een Star Trek wereld waarin de
toekomst al historie is?

Wicz van ons wordt nu
jonqcn?

R<zlati<zv<zbeqrippcn.
In het dagelijks leven maakt u gebruik van
relatieve begrippen zoals warm, links,
ouder, groter, onder, e.d. Als u
gescheurde enkelbandenheeft opgelopen
voelt uw voet warm aan. Dat de voet
warm is stelt u vast door de temperatuur
van deze voet te vergelijken met die van
uw onqeschondenvoet.
Bij relatieve begrippen hebt u dus altijd
een vergelijkingspunt, buiten het systeem
( uw andere voet), nodigwaaraan u iets
afmeet. U bent ouder als u zichzelf
vergelijkt met uw zoon, maar jonger in
vergelijking met uw moeder.

act
Door Ed Elve

gebruik houdt in dat kinderen vanuit hun
positie in de ruimte de begrippenmoeten
toepassen. Op weg naar school ligt het
politieburo rechts maar op de terugweg
links. Het buro ligt tegenover de
brandweerkazerne, maar vanuit de
kazerne gezien ligt het buro aan de
overkant. Het gebruik van relatieve
begrippenwordt bepaald door de situatie
en leidt tot verschillende beschrijvingen.
Hierover zal niemand ruzie maken omdat
deverschillendebeschrijvingenalle correct
zijn.
Afhankelijkvan de waarnemerspositie, kan
het politieburo zowel links als rechts of
tegenover gelegen zijn. Er is geen sprake
van subjectief taalgebruik, uw positie
dwingt u tot een bepaalde beschrijving.
Als u op de terugweg constateert dat het
politieburo rechts van u is gelegen is er
wel sprake van een onjuiste beschrijving.

Absolute beqrlppcn

Absolute begrippen hebben als kenmerk
dat het gebruik ervan niet bepaaldwordt
door uw positie. In de natuurkunde is
bijvoorbeeld de lichtsnelheid absoluut.
Iedere persoon waar dan ook zal altijd
dezelfdelichtsnelheid meten.

Voor 1905 waren begrippen als tijd en
ruimte absoluut. Een uur op aarde is ook
een uur voor een waarnemer op de zon.
Eenkm is voor iedereen een km.
Kenmerkend voor absolute begrippen is
dat waarnemers een situatie op dezelfde
manier zullen beschrijven.Als u in de auto
gas geeft zal iedere waarnemer zeggen
dat er sprake is van een versnelling.
Versnelling en vertraging zijn absolute
begrippenwant u kunt dit binneneen sys
teem, bijvoorbeeld een geblinaeerde auto
vaststellen. U hoeft niet te verwjjzen naar
iets buiten uw systeem.

Bcwcqlnq is rclartcf.

Jonge kinderen hebben moeite met het Het ligt erg voor de hand te veronder-
gebruik van relatieve begrippen bijvoor- stellen dat beweging absoluut is. De
beeld met links en rechts. Een correct waarneming van bewegingen geeft daar-.u .



toe alle aanleiding. Als u in de auto op een
rechte weg 100 km per uur rijdt zal elke
waarnemer toch zeggen dat u in bewe
ging bent. U kunt deze gebeurtenis toch
niet nog op een andere manier beschrijven?

Galilei heeft nu een situatie bedacht
waarin wel twee beschrijvingen mogelijk
zijn terwijl ze beide even correct zijn. Hij
baseerde zich daarbij niet op een waar
neming maar op logica.
Een zeilschip ligt aan de wal en zal in de
loop van de dag vertrekken. Benedendeks
zijn de vertrekken van de passagiers. De
passagiers kunnen niet naar buiten kijken
en de geluiden van buiten dringen niet tot
hen door. Wachtend op het vertrek wordt
een passagier door slaap overmand en
bespeurt niets van het vertrek. Als de
passagier wakker wordt vaart het schip in
een rechte lijn en met gelijkmatige snel
heid op de kalme zee. De passagier kan
nu binnen zijn systeem, in dit geval zijn
kamer, nergens uit opmaken dat het
schip al vertrokken is. Hij is de mening
toegedaan dat ze nog aan wal liggen. Pas
bovendeks heeft hij de kans om een
extern vergelijkingspunt, bijvoorbeeld een
boei, te kiezen en besluit hij dat ze al
varen.
Bij eenparige en rechtlijnige bewegingen
zijn dus twee beschrijvingen mogelijk. U
kunt zeggen dat u in rust bent maar ook
dat u beweegt. Beide beschrijvingen zijn
gelijkwaardig en dan is er sprake van
relativiteit. Dit noemen we het relativiteit
sprincipe van Galilei. U leest dit artikel in
een niet bewegend systeem: u bent in
rust. U mag ook zeggen dat u dit artikel
leest in een zeer snel bewegend systeem:
de aarde die met een snelheid van
ongeveer 100.000 km per uur door het
heelal suist. Beide weergaven zijn gelijk
waardig en dus is er sprake van relativiteit.

.,.----_. ----

Het rclatlvlteltsprinclpc

Als u in een trein zit weet u soms even
niet of u beweegt dan wel de trein naast
u. Als u in de bewegende auto naar de
bomen kijkt kunt u de beschrijving kiezen
dat de auto in rust is en dat de bomen
bewegenof dat de flat in de verte naar u
toekomt. Dit relativiteitsprincipe zal door
Einstein worden toegepast op gelijk
matige, rechtlijnige bewegingen die zich
met de lichtsnelheid voltrekken.

Absolute bewegingen
Dezevorm van bewegendoet zichvoor als
de geblindeerde trein een bocht neemt.
Opdat moment weet u dat u in beweging
bent en ook de persoon op het perron
neemt een bewegende trein waar die
door de bocht gaat.
Ook het versnellen en vertragen is een
voorbeeld van een absolute beweging.Als
de machinist heel hard remt geldt het rel
ativiteitsprincipe niet: elke waarnemer
waar dan ook zal constateren dat er
sprake is van een vertraging.
Kenmerkendvoor een absolute beweging
is dat u binnen het systeem voelt dat er
bijvoorbeeld een bocht wordt genomen
en/of wordt versneld of vertraagd.

Tot 1905
Tot 1905 was men er in de fysica van
overtuigd dat:
A.
tijd en ruimte absolute begrippen
waren

B.
snelheden bij elkaar mogen worden
opgeteld en van elkaar worden
afgetrokken

auto nadert flat met 200 km/u

Bij verschijnselen die de

lichtsnelheid benaderen

levert een absolute tijd en ruimte

problemen op.

ad a:
Als twee waarnemers op gelijklopende
klokken kijken zullen ze beiden, ongeacht
waar zij zichbevinden,dezelfdetijd atlezen
want eenuur is een uur voor wie dan ook.
Eenminuut op het perron is ook eenmin
uut in de snel voorbijrazende trein. Het
heden hier is ook het heden op de zon.
Toekomst en verleden zijn voor iedereen
toekomst en verleden. Een tweeling blijft
ten opzichte van elkaar altijd even oud.
Ook ruimte is absoluut. De veronder
stelling dat een km voor een andere
waarnemer korter is is te gek om los te
lopen en in strijd met de kennis anno
1900. Afstanden zijn een absoluut
gegevenen zijnzeker niet relatief aldusde

•• • ••• • •
•• • ••• • •
•• • ••• • •
•• I••

flat nadert auto met 200 km/u
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heersende opvattingen. Met deze opvat
tingen had men eeuwen lang de wereld op
begrijpelijke wijze weten te beschrijven.
De beschrijvingen voldeden uitstekend,
zeer zeker in het dagelijks leven waar men
gebeurtenissen waarnam die zich met
lage snelheid voltrokken. Bij verschijnse
len die de lichtsnelheid benaderen levert
een absolute tijd en ruimte problemen op.

ad b.
Tot 1905 gebruikte men de logica die
gebood dat snelheden bij elkaar mogen
worden opgeteld dan wel van elkaar
afgetrokken. In de dagelijkseervaring past
u het optellen van snelheden toe als u op
de roltrap naar boven snelt waar uw
geliefde u opwacht. Als de roltrap
beweegt met een snelheid van 2m's en u
rent met 4 mIs dan is uw snelheid 6 mIs.
In de 1ge eeuw werd een begin gemaakt
met het meten van verschijnselen die zich
met de lichtsnelheid bewegen. Bij deze
metingen gebruikte men de logica die al
eeuwenlangperfect voldeed.
(zie afbeeldingAl

Stel dat de roltrap zich met de lichtsnel
heid beweegt, de persoon op de roltrap
wil eerder bovenzijn en versnelt maar ziet
tot zijn stomme verbazing dat hij dan niet
eerder boven is: zijn snelheid neemt niet
toe. Zijn snelheid blijft constant en ook
zijn geliefde meet dezelfde lichtsnelheid.
Dit nu was een raar resultaat, men kon
het niet geloven. Er moest een fout zijn in
onze apparatuur. Optellen van snelheden
moet altijd gelden!!
(zie afbeeldingBl

Vanaf omstreeks 1880 plaatste dit de
fysici voor een groot probleem dat met de
bestaande logische kennis niet kon wor
den opgelost. Er was behoefte aan een
nieuw denkkader.In 1905 introduceerde

Einstein zijn speciale theorie. Voordat we
die aan de orde stellen even aandacht
voor een absolute formule.

Een absolute formule
Einsteinmeendedat er in het begrijpen en
beschrijven van de natuurverschijnselen
geen sprake kon zijn van persoonlijke
willekeur. Een theorie moest gebaseerd
zijn op een logica die voor iedereen moest
gelden. Voor iedereen waar dan ook geldt
dat hij onderstaande formule altijd klop
pend wil maken.

3=-===::!....
120

afstand
tijd = -s-n-e-Ih-e-i-d-

Als u 3 uur lang ongestoord een snelheid
van 120 km kunt handhavenleidt dit voor
iedereen tot de conclusie dat er er dan
een afstand van 360 km is afgelegd.
Elke waarnemer zal altijd de formule
kloppendwillen maken en hetzelfde getal
invullen.

Stel dat er een toren van 4200 meter is
gebouwd. Uit de dampkring komen kleine
deeltjes, muonen genaamd. Dezedeeltjes
hebbenbijna de lichtsnelheid: 300.000

Afbeelding A Afbeelding B

km/s. Ze hebben een zeer korte levens
duur van 2 miljoenste seconde. Op grond
van bovenstaande formule weet u dat de
deeltjes dan een afstand van 600 meter
kunnen afleggen. Het zou u zeer verwon
deren als deeltjes een afstand van 4200
meter zouden overbruggen. En toch is
dat wat er waargenomenwordt!!!
(zie afbeeldingvolgende paginabovenl

Speciale theorie

De toevoeging "speciale" betekekent dat
Einsteins theorie niet voor alle vormen
van bewegen geldt maar beperkt blijft tot
eenparige en rechtlijnige bewegingen.
Einstein fundeert zijn theorie op twee
axioma's:

A.
het relativiteitsprincipe van Galilei geldt
ook voor de zeer hoge lichtsnelheid

B.
de lichtsnelheid is absoluut: 300.000 km
per seconde

Einstein zocht de oplossing van het
probleem in het relatief makenvan tijd en
ruimte. Dat is alleen maar aantonen door
te werken met twee waarnemers die
vanuit een verschillende positie eenzelfde
gebeurtenis verschillend beschrijven
terwijl beiden gelijk hebben. Einstein liet
beide waarnemers een verschillende
waarnemerspositie innemen. In het
voorbeeld van demuonenstaat eenwaar
nemer op aarde naast de toren, terwijl de
andere met de muonemee naar beneden
snelt.
De waarnemer die meereist op de muone
kan zeggen dat hij in rust is en dat de
toren met een snelheid van 300.000
km/s op hem toesnelt. Hij neemt dus een
bewegendetoren waar.
De waarnemer op aarde is echter van

.30 Dmmm~~~~~ .



vallende muonen
uit de etmesreer
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W8,8mtmerA!
hoc kunnen er zoveel

muonen het zeennlveeu bel eiken ?

meningdat de toren in rust is en dat de
persoonop de muonenaar hem toesnelt.
Er is dus sprake van verschillende
beschrijvingen er is sprake van rela
tiviteit. Dit is gewoon de toepassing van
het relativiteitsprincipe. Het geniale is nu
dat Einstein zich realiseert dat er twee
waarnemersposities zijn waar voor beide
geldt dat dede lichtsnelheid absoluut is.
Beide waarnemers weten dat ze deze
snelheidal in de formule kunnen invullen
zodat er een verschil optreedt in de

Het geniale is nu dat
waarnemeingvan tijd en ruimte.
Een minuut is niet meer voor iedere
waarnemer een minuut, de reizende
tweelingbroer wordt jonger dan de op
aarde achtergebleven broer.
Een afstand van 4200 meter is voor de
ander bijvoorbeeld 600 meter. U gelooft
het niet lees dan de volgende dialoog
tussen twee waarnemers die proberen
een verklaring te vinden voor het feit
dat de muonen 4200 meter kunnen
overbruggen.

Einstein zich realiseert

dat er twee waamemers-

posities zijn.

•

vallende muonen
uit de atmosfeer

•

•

muonenzien de meettoren
niet als 4200meter

maar als 600meter hoog:
de aardeen de toren komenop henaf.
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Redenering waamemer A op aarde Redenering waamemer B op muone

1. De muonen komen snel op mij af met een snel 1. De aarde komt snel op mij af met een snelheid
heid van 300.000 km/s van 300.000 kmls

2. Ik bevind mij in rust 2. Ik bevind mij in rust
3. In rust bestaan muonen 2 miljoenste seconde 3. In rust bestaan muonen 2 miljoenste seconde
4. In 2 miljoenste seconde kan er een afstand van 4. In 2 miljoenste seconde kan er een afstand van

600 meter overbrugd worden. 600 meter worden overbrugd
5. Ik weet dat de toren 4200 meter hoog is 5. Ik weet nog dat de toren 4200 meter hoog is

Voorspellingvan A Voorspelling 8
7. De muonen komen niet op de grond want ze 7. De muonen komen niet op de grond want ze

kunnen maar 600 meter afleggen kunnen maar 600 meter afleggen

Constatering A Consatering van B
8. De muonen komen wel op de grond 8. De muonen komen wel op de grond

Verklaring volgens A Verklaring volgens 8
9. De op mij afvliegendemuonen bestaan langer en 9. De hoogte van de op mij afvliegendetoren is

doordat ze meer tijd hebben kunnen ze de af- vanuit mijn positie ingekrompen tot 600 meter.
stand van 4200 meter overbruggen Dezeafstand is te overbruggen.

In somvorm In somvorm

Voor mij geldt.... Voor mij geldt....

afstand
t= snelheid

D= 4200

300 mis

afstand
t= snelheid

2=~==:::!..
300 mis

Ik moet dan invullen ....

600
2= 300 mis

Vanuit mijn positie moet de afstand
dus 600 meter zijn.

Vanuit mijn positie bestaat de muone
dus 14 miljoenste seconde.

Ik moet dan invullen ....

4200
14=--

300 mis

lichtsnelheid aan ons voordoen. Kijkend
naar deze snel bewegendeverschijnselen
nemen we waar dat daar de tijd lang
zamer gaat. De andere waarnemer,
bijvoorbeeld de andere tweelingbroer,
merkt niets aan zijn klok maar is ervan
overtuigd dat er minder afstand is
afgelegd.
In het volgende nummer besteden we
aandacht aan de algemenetheorie.

Over de auteur

Amsterdam alwaar hij docenten voor het
beroepsonderwijs opleidt. Hij verzorgt op
uitnodiging een lezingover Einstein. In het
genoemde boek wordt zowel de speciale
als algemenetheorie op didactische wijze
uitgelegd.

E. Elv<?:

Het boek" Einstein" is te bestellen door
overmaking van f 20
op giro
1394085

Ed Elve is werkzaam aan de Pedagogisch tnv. E. Elve
TechnischeHogeschoolNederlandafdeling Alkmaar
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Samenvattend

U heeft nu inzicht het relativiteitsprincipe
en in de logica van de speciale theorie. U
begrijpt wat er gebeurt als een van de
tweeling gaat reizen langs een
denkbeeldigestok met een afstand van 20
lichtjaren. De reizende broer neemt een
kortere afstand waar en heeft minder tijd
verbruikt en keert dus jonger dan zijn
tweelingbroer terug.

Einstein heeft een denkkader ontworpen
dat vooral zijn nut afwerpt bij het waar
nemenvan verschijnselen die zich met de
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THE OEXT GEOERaTlOO'

SPECIALE AANBIEDINGEN VOOR LEDEN VAN THE FLYING DUTCH

Star Trek boosters whiteborder editie 1995 per stuk
Star Trek boosters whiteborder editie 1994
Star Trek starters whiteborder editie 1994
Star Trek boosters blackborder editie 1994
Star Trek starters blackborder editie 1994

5,50
6,50

17,50
15,00
35,00

per display 175,-
210,-

495,-

Star Trek collector's tin set (silverborder)
Star Trek complete whiteborder set
Star Trek complete blackborder set

199,-
700,-
1250,-

Galactie Empires Primary Edition boosters 2,50
Galactic Empires New Empires boosters 5,-
Galactie Empires Powers of the Mind boosters 5,-
Galactie Empires Time Gates booster 5,-
Galactie Empires Primary Edition starters A en B 7,50
Galactic Empires New Empires starter C 15,-
Galactie Empires intropakket (1 starter+4 verschillende boosters) 9,95!!

80,-
160,-
160,-
160,-

Bovenstaande prijzen alleen op vertoon van je ledenpasl

Binnenkort: Star TrekAlternate Universe (black border). Wenemen nu bestellingen op.
Displayprijs fl 275,- per stuk (GEGARANDEERDELEVERING!!)

Ook binnenkort: Galactie Empires Universe Edition en de Advanced Tech expansion.

Wij leveren ook alle andere collectible cardgames (Magic, Rage, Guardians, Marvel Overpower, etc.) tegen
zeer scherpe prijzen.

Meer dan 25.000 losse Star Trek en Magic kaarten op voorraad (uitgebreide catalogus aanwezig). Leden van de
Flying Dutch krijgen 10% korting op alle losse Star Trek kaarten (black + whiteborders).

Wij leveren ook via de post. Maak een kopie van je fanclub pas en stuur deze met je bestelling op.
Wij sturen dan een leuke verassing met je bestelling op:

De PBM Express, Bagijnhof 29, 3311 KB Dordrecht,

tel: 078-6316453 fax: 078-6316474 bbs: 078-6316476

net: paul@orion.nl cis: 100141,404
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DE VIER GEDRAGSREGELS IN PRAI'\
TIJ1'\,OF HOE JE DE NODIGE RESPECT
UIT I'\UNT DRUI'\I'\EN DOOR DE JUISTE
WOORDI'\EUS EN HOUDING.
COM JEZELF STATUS TE BRENGEN
MAAR 001'\ JE LEVEN VEILIG TE
STELLEN WANNEER DAT NODIG
MOCHT ZIJNJ

Tweemaaleerder schreef ik hier al over de
verschillende kanten van de Klingon
Cultuur. Daarbij zijn de vier gedragsregels
ter sprake gekomen. Maar omdat ze nog
niet echt behandeldzijn wil ik dat nu doen.

In dit artikel wil ik het hebben over hoe je
respect voor "nauwkeurigheid", "direct
heid", ·strijdlustigheid" en "kracht" daad
werkelijk kunt uitdrukken.

Wanneer je in gesprek raakt met een
Klingonzal je moeten onthouden dat hij of
zij van je verwacht dat je zegt waar het op
staat. Gebruik dus geen beleefheids
phrasen, verzachtende bijzinnetjes of iets
dergelijk. Ook het taalgebruik dat op
aarde respect uit drukt moet vermeden
worden. Dit lijkt misschien raar, maar
zeggendat iemand anders beter is dan jij
uit beleefdheid voor de ander wordt als
beledigendervaren. Het klopt immers niet
en zou de groep schade kunnen berok
kenen indien op de anders "expertise"
vertrouwd wordt. Je kunt rustig aan
nemen dat er weinig fout kan gaan wan
neer je maar respect toont voor de vier
gedragsregels.

Dus wanneer iemand vraagt of je kunt
fietsen zeg je niet: "nou ik kanwel fietsen
maar de Tour de France zal nog niet gaan,
denk ik".

Je antwoord: "ja" of zoals je wilt "ja, ik
kan fietsen" op een besliste toon terwijl je
de gesprekspartner aankijkt. (In dit geval

zou een blik van natuurlijk-kan-ik-dat niet
misstaan). Zo geef je met een zin
nauwkeurigheid, directheid, strijd
lustigheid en kracht weer.

Voor diegene die van plan zijn naar een
Klingonwereld te gaan voor hun vakantie
is het aardig te weten hoe je incheckt.
Wanneer je reserveert zal je een nummer
krijgen en het. enige wat je dus hoeft te
doen is vertellen wie je bent. Dat zou
bijvoorbeeld zo kunnen gaan:

8genaar: Wat wil je?
Toerist: Ik ben gast nummer 9,

waar is mijn kamer?
8genaar: Deze gang in, de derde deur

rechts.
Toerist: Geef me de sleutel (sleutel is

gegeven) goed!

De laatste term MAADJ (=goed) zou je
heel goed weg kunnen laten maar is een
betere oplossing dan dank U wel voor
diegene die vinden dat ze toch nog iets
moeten zeggen.

Het is altijd goed je aan te passen aan je
omgeving. Denk echter niet dat wanneer
een Klingon gebruik maakt van verzacht
ende phrasen of woorden als dank je wel,
je terug mag vallen in je oude woord
patroon. Nee juist het tegen overgestelde
geldt hier. De respect getoond door de
betreffende Klingon door zijn of haar
gebruik van jouw woord patroon moet
beantwoord worden door extra aandacht
aan de vier gedragsregels. let wel op dat

Door Godelieve HiJgers

je niet doorslaat want dan krijg je een heel
raar gespreksverloop. Een die voor geen
van beide prettig is.

Klingon: Het is lang geledendat we elkaar
zagen, hoe gaat het met je?
Non K1ingon:Jagoed.
Klingon: Werk je nu nog steeds voor
de UFPof is dat inmiddels afgelopen?
~ ~:Ja ik werk voor de Ambassade,
wat doe jij?
K1ingon: Op het moment ben ik hier met
vakantie, maar volgende week ga ik weer
naar mijn werk op Starfleet Academie
~~Ja.

Zoals duidelijk zal zijn had de non Klingon
uit de dialoog iets meer kunnen zeggen
zonder de vier gedragsregels uit het oog
te verliezen. Maar ook hier geldt: oefening
baart kunst. Door veel te spreken met
Klingons zul je vanzelf gevoel krijgen voor
het niveau waarop de vier gedragsregels
gehandhaafd, of liever gerespecteerd
moeten worden.
Qapla' (=succes)

Amb Chani E. Vcsta!
Vawtcr Septar Oraclon

Godellcvc Htlqers.
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STRIPÇ
Soembawastraat 54a
1095 XC AMSTERDAM
tel.: 020-694 35 62

Postadres:
Postbus 1073
1270 BB HUIZEN
fax: 035-525 89 44

Openingstijden:
maandag: 13.00 - 17.00
dinsdag

Vm
zaterdag: 11.00 - 17.00

- catalogi op aanvraag
bestellingen en aanvragen

graag
of per fax of via ons
postadres.

Gespecialiseerd in Amerikaanse en Nederlandse comics.

Wat bieden wij: - abonnementen op
- comics
- magazines
- pockets
- videos

- op bijvoorbeeld
- Battlestar Galaetica
- Dr.Who
- Star Trek
- Star Wars
- X-Files, eet.

POSTORDERSERVICE

- maandelijkse verzending van de abonnementen

- 10% korting
- op alle comic-abonnementen
- per 1 januari 1996op voorbestellingen
- op vertoon van de ledenpas van THE FLYINGDUTCH
- uitgezonderd zijn videobanden en/of in combinatie met

andere kortingssystemen J
- zoeklijstsysteem

---

HUUR-
en

KOOPVIDEO
CD-i I CD-ROM

GAMES
KADOARTIKELEN

Crossovers box enof Data box

Dus nu 10 gulden korting voor alle clubleden
opvertoon van pas en copie van deze bon.
Zolang de voorraad strekt.

F109,95

Star Trek Generations leverbaar vanaf 12 dec. ( import ),
5,- gulden korting voor alle clubleden opvertoon van pas el
copie van deze bon. Zolang de voorraad strekt.

Let Op !!!
Nu ook modelbouw van Star Trek! Star Wars en

andere sei-fi series.

Iedere dag geopend van 11:00 tlm 22:00 uur.

Tot ziens bij The Champ
5 min. lopen vanaf metrostation Slinge



Troef voor Trclvklcs.

Well"\om bij een nieuwe aflevering vol info en
gossip rond de Star Tm"" Costlrnlzable card
qarnc (STCCG). 11"\had mij hier voorqcnorncn re
I"\ijl"\eznnaar het boek rond her spel en de nieuw ...
tjcs die gaan lsomen. Verder een I"\ij"" op een aan...
tal stratcqleën en tcqcn maatreqclcn.
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Het bock.

Het boek 'the official players guide' is een
uitstekend werk dat de speler een uitleg
geeft over de 50 krachtigste kaarten die
je kunt hebben. Personeel, artifacts,
events interupts en dilemma's. Elkegroep
komt aan bod.
Grafisch gezien is het een verschrikkelijk
mooi boek. Elkekaart is levensgroot afge
drukt en laat op de pagina er naast alle
voor en nadelen zien. De kaarten zijn per
categorie verwerkt.
Verder krijg je nog een uitleg van de
regels, dit is zelfs voor de doorgewinter
de spelers handig, want bij mij is dat
kleinewitte boekje konstant 'pleite' en ik
ga ervan uit dat ik niet de enige ben met
dat dilemma. Verder is er nog ruimte
gemaakt voor een aantal speelvariaties,

zodat het spel nu ook met zijn drieën te
spelen is.
Daarnaast is er een lijst met alle kaarten
uit de basisset met de vermelding van
beschikbaarheid lcomrnon, unlimited &
rare). Men heeft ook ruimte genomenom
een vraag en antwoord hoofdstuk te
plaatsen. Hierin vind je de meest
voorkomen vragen en antwoorden die het
spel voor de beginner oproept. Het geheel
wordt afgesloten met een bon voor de
jackpot.

Eenbon voor de kaart LaughingData. Een
black border kaart. Dezeinterupt is geldig
tegen een aantal opties (die we vast in de
uitbreidings set tegenkomen). De prijs is
ongeveer 6,- voor verscheping. een must
voor de verzamelaar.
De prijs bij Yendorte Rotterdam was 40,
Ik vind dat dit boek het geld zeker waard
is. Niet alleen voor het kaartje, maar
zeker wegens de kwaliteit. Nuchterheids
halve moet ik bekennen dat mensen die
het spel vaker spelen, geen nieuwe infor
matie zullenaantreffen, maar dan nog zou
de aanschaf van dit boek zeker over
wegen.

Worf to rhe rcscuc.
Help, de red-shirt techniek!

Dit is een taktiek waarbij een speler een
onbelangrijke kaart opofferen om bij een
missie te achterhalen welke dilemma
erachter zit. Zo kan je met een minimum
aan risico toch snel winnen.

Door Lawrence Van Rijn

Als eerste moet ik kwijt: 'Het is niet ver
boden!'.
Mijn eigen filosofie hierbij is dat dit echter
wel zou moeten worden. De lol is er
namelijksnel af. Eenoplossing is om, voor
dat je het spel speelt, afspreekt of het
wel of niet mag. Zelf speel ik meeestal met
de regel, dat je de dilemma's pas mag
overwinnen indienje aan alle eisenvoor de
missie voldoet. Red shirting heeft dan
vaak geen zin. Decipher (de makersvan de
kaartjes) hebben ook aktie ondernomen
en kaarten ontworpen die de red shirt
technieken levens gevaarlijk maakt.

1I.~yktl'gC<l.k,ltdinGllawoy_bc!1~ 441
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Tàctical hint.
Voor de mensen met weinig sterke
kaarten die een monster tegenover zich
hebben bij het sel is de volgende variant
een leuke.

Ingredienten voor deze
Cocktail:

2* Statie Warp bubble
2* Telepathie alien

kidnappers
1* Alien probe.



Stuur een incoming mesage als hij verder
dan 1 beurt verwijderd is. Hij moet nu
terug. leg daarna een Q-net VOOR zijn
basis. Als hij geen 2 diplomaten heeft, kun
je genoeg tijd winnen om hem weg te spe
len. Heeft hij die wel, dan heb je pech.

Als eerste kom je met een statie warp
bubble, gooi de beurt erna de telepathie
alien kidnappers en als laatste de Alien
probe.
Het gevolg is smeriger dan levertraan. Als
eerste moet de tegenstander steeds een
kaart weggooien, daarna aan het einde
van jouw beurt kan jij elke beurt een kaart
raden.
In het ongunstigste geval is hij er nu twee
kaarten kwijt. Als hij door de Alien probe
alle kaarten bloot moet leggen, word dit
vissen in een volle ton en heeft hij in no
time geen nuttige kaart meer in zijn
vingers. (pas op! de kans is groot dat hij
je dan ook daadwerkelijk vermoord),
Einde van zijn ego.

Tot zo ver deze aflevering van troef voor
trekkies, in het volgende nummer hoop ik
meer tacktieken te bespreken voor de
beginnende spelers tevens hoop ik een
overzicht van de nieuwe uitbreiding set te
hebben.

Stuur vragen naar mijn adres maar ver
meid altijd dat het voor The Flying Dutch
bestemd is.

De telepathie alien kidnapers is echter
cumulatief te gebruiken, een tweede
kaart geeft een tweede kans.
De tegenstander kan als volgt reageren.
De event kaart 'the traveler' annuleerd
de statie warp buble (kan door kevin
uxbridge vernietigd worden).
De rest is met kevin uxbridges te ver
wijderen.

Lawrcncc van P-.ijn~~~l~M1~~U,.
CARD GAME

Soetensteeg 54
3011 GS Rotterdam

E-mail: lawrence@spss.nl

Een tweede variant is voor wie klingons
wil tegenhouden.
Ingredienten : Q-net (1*) en incoming
message.

LASERDISCSKOOPVIDEO'S

CD'SNIDEO'S/CD-VIDEO'S
OM (VAN) TE HOUDEN
Nederlands grootste koop-vldeospeclallst

met de grootste keuze uit:
- kinderfilms - erotische films
- aktie films - documentaires
- speelfilms - meest recente

importfilms
MAAK VAN UW BOEKENKAST EEN FILMKAST
VIDEO KOOPCENTER ~~~;r~~e~;!~Iordom

Tol: 020-6926366
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Star Trek is een fantastisch
fenomeen. Het is prachtig om te
zien hoe de mensheid zich over een
paar honderd jaar gaat ontwik
kelen, of om te zien hoe ruimte
schepen er wellicht uit gaan zien.
Verder zijn de verhalen natuurlijk
ongeëvenaard en de acteurs
waanzinnig goed. Kortom, er zijn
een hele hoop redenen om van
Star Trek te houden ...
Maar een van de leukste is toch
wel het grasduinen in de serie naar
foutjes, bloopers, tegenspraken
en technische onvolkomenheden.

Deze keer wederom een kijkje in
mijn verzameling nits!
Hier en daar zie je tussen de tekst
een aantal cijfers staan. Dit staat
voor het aantal minuten en secon
den in de aflevering.

"Emissary"
Stardat<!:46379. t

Voor diegenen onder jullie die dit
nog niet weten: Dit is de pilotaf
levering van de Deep Space Nine
Star Trekserie.

0.04.07 Wanneer het schip van
Sisko ontploft, ontstaat er een
gigantische explosie. Hoe is het in
vredesnaam mogelijk dat het
Borgschip hier geen onherstelbare
schade van oploopt? Tegen een
warpcore breach lijkt me weinig
opgewassen, zeker niet als je
bedenkt dat het Borgschip er vlak
naast ligt.
Ennu we het er toch overhebben:

orncr.,__-~~~, Door Henk Groenendijk

Alle andere schepenworden direct
vernietigd, terwijl de bemanning
van de USS Saratoga genoeg tijd
krijgt voor een evacuatie.

Waar ik mij ook over verbijster, is
het feit dat er burgers aan boord
van de Saratoga zijn. Hoe aan
nemelijk is het dat als je de strijd
aangaat met eenonbekendevijand,
je gezelligje familie meeneemt?
Is het niet logischer om burgers
gewoon even af te zetten, voordat
je jezelf als een kip zonder kop in de
oorlogsstrijd gooit?
Ik geef toe: Ook op de Enterprise
zijn burgers aanwezig maar
vergeet niet dat de Enterprise min
of meer het Borgschip toevallig
tegenkwam.
Alle andere schepen hebben mijns
inziens ruimschoots de tijd gehad
om alle niet militairen eraf te
halen.

0.04.14 Dit is een scenewaarin
we de reflectie zien van de
Saratoga en het Borgschip. De
reflectie is te zien op het raam
waar Sisko doorheen kijkt:
Na de explosie echter, is de
Saratoga niet meer te zien, maar
het vreemde is dat ook de reflectie
van het Borgschip verdwenen is...

. ~.l·
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Wacht eens even; betekent dat
soms dat ook het Borgschip ont
polft is?

0.15.31. We zien de Enterprise in
dok aan Deep Space nine.
Daarachter zien we de planeet
Bajor die bijna de hele linkerhelft
van het televisiescherm vult.
Echter, wanneer Sisko de observa
tion lounge oploopt, zien we door
de ramen wederom Bajor, maar nu
ineens alleen de onderste helft.
Eén een ander lijkt niet te kloppen
met de positie die Bajor inneemt
ten opzichte van DeepSpace Nine.
Ook de schaal is veranderd. Op de
observation lounge lijkt de planeet
een stuk kleiner. Hier is maar een
verklaring voor; Er zit geslepen
glas in de ramen van de Enterprise!
Dit verklaart ook directwaarom we
binnen Star Trek nooit iemandmet
een bril op zien lopen.( grapje)

0.27.12 t/m 0.27.18 Benjamin
Sisko draagt op het strand een
I-shirt met een opengewerkt
kraagje. In het halftotaal loopt de
opening keurig over het midden
van zijn borst. Echter in het totaal
shot is het waarschijnlijk plotselin
gaan waaien, want nu bevindt het
kraagje zich nu aan de uiterste
rechterzijde van zijn borst.

"Farnlly"
Stardat<!:44012.3

0.14.01. In "Encounter At
Farpoint" komen we erachter dat

.~""""""""""""""~m65D~~ao """""•



0.18.49 t/m 0.19.24 Dit shot is beide warpmotoren zien schijnen.
genomen vanaf de rug van Picard. (0.00.121
Links naast het soepbord van de
kapitein liggen twee stukken stok
brood van ongeveer dezelfde
grootte. Dan verplaatst het shot
zich vanaf de rug van René
(0.18.541 en nu liggen er naast
het bord van Picard een groot en
een klein stukje stokbrrod. Dan
later, op 0.19.24, wanneer de Dan neemt Picard Bev mee naar
camera zich weer in de originele
positie bevindt, liggen er wederom
twee grote stukken stokbrood van
ongeveer dezelfde afmetingen.

holotechnologie een vriJ nieuwe
uitvinding is. In deze aflevering legt
Data de werking van holodecks aan
Riker uit. Dat doet. hij onder
andere door een steen tegen de
wand te gooien. Ook in ander aflev
eringen zijn er aanwijzingen dat
holotechnologie nog niet zo oud is.
Hoe is het dan mogelijk dat Jack
Cruher al 18 jaar voor deze aflev
ering een holografisch berichtheeft
opgenomen voor Wesley? Zeker,
een computer kan er voor zorgen
dat een gewoon bericht in beeld en
geluid, omgezet kan worden in een
holografische boodschap, maar
Beverly Crusher heeft het er
glashard over dat de chip die zij
in haar handen heeft een holo
grafische bericht bevat.

"Brothcrs"
Stardatcz 44085.7

0.05.31. Ik kreeg de indruk dat de
turbolift waar picard instapte
direct naar engineeringging.
Niet voor niets zegt hij tegen
Riker, die een andere lift gebruikt,
"Reassemble in engineering" .

Naast Picard stappen ook Worf,
een meneer in een blauw uniform
en een dame in een rood uniform
de lift in. Echter wanneer de lift op
0.06.10 in engineering aankomt,
stappen Picard, Wort en de men-

neer in het blauwe uniform uit.
Waar is de damemet het rode uni
form ineens gebleven?!

Zeker, het was mogelijk dat men
deze dame onderweg heeft
afgezet, maar het zag er een beet
je vreemd uit. Niet echt een nit,
maar toch leuk genoeg om hier
even te vermelden.

"Rczmczmbczrme"
Stardate 44161.2

Doordat de makers van Star Trek
de scene uit "11001001" waarin
de Enterprise het ruimtestation
binnenvliegt hergebruiken, zien we
dezelfde nit die dus ook in
"1001001" zit. In de achtergrond
kunnenwe de sterren dwars door

0.14.13 Beverly Crusher heeft net
ontdekt dat zij de enige dokter aan
boord is. Zij gaat op hoge poten
naar de brug om aan Picard te
melden dat het erop lijkt dat zij de
enige dokter op de Enterprise is en
dat ook haar staff verdwenen is.

zijn ready room en vraagt indirect
of er wellicht een steekje aan haar
los zit.
Geen wonder, want volgens deze
Picard in dezewarpbubble is zij ook
de enige dokter en is dat ook nooit
anders zo geweest.
Dan zegt Beverly letterlijk; "l've
just examined myself...and being
the only doctor on board, I had to
do it myself... "

(0.16.131 Wacht eens even; op
het moment dat Beverly ontdekte
dat zij de enige dokter aan boord
was, ging zij direct naar de brug.
Wanneer heeft zij tijd gehad om
zichzelfte onderzoeken?
Tochniet in de turbolift zeker?
Of is er ergens stiekem een scene
weggeknipt?

" l.cqacy"
Stardate 44215.2

0.11.42 t/m 0.13.17 Het beeld
scherm op de Enterprise doet raar.
Telkens als we Ishara Var en de
leden van de coalitie zien, zien we
ze of in een totaalbeeld waarin we
ze kunnenzienvanaf de middelof in
een halftotaal waarin we ze kunnen
zienvanaf de borst. Het opvallende
is dat we ze in het laatste geval
zien wanneer Picard op de voor
grond staat. Telken wanneer de
kapitein niet op de voorgrond
staat, zien we het totaalbeeld
vanaf de middel. Erg vreemd.
Later in de aflevering, 0.38.12 t/m
0.38.40 zien we min of meer het
zelfde gebeuren. In het halftotaal
met Picard op de voorgrond zien
we de leider van de coalitie vanaf
zijn borst, in de close ups zien we
hem op het beeldscherm vanaf de
nek.

0.30.27 Dit is een van de weinige
keren in de serie dat Data een
afkorting gebruikt, hoewel er
glashard in "Datalore" wordt
beweerd dat Data geen afkortin
gen gebruiken kan. Data heeft een
kort gesprek met Troi en zegt: "In
addition... I've become used to
her..." l've in plaats van I have? In
het interview dat ik ooit met Brent
Spiner had, verklaarde hij dat Data
inderdaad op een keer na in
"Datalore" , geen afkortingen
gebruikt, maar dat dit soms zo lijkt
omdat Data een zin dan nogal snel
uitspreekt. Dit keer echter, is het
overduidelijk dat Data wel degelijk
een afkorting gebruikt heeft.

Dit waren weer de nits voor deze
keer. Tot de volgende magazine
waar ik je uiteraard nog veel meer
fouten en bloopers zal laten zien!

HENI" GROENENDIJI"
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TE KOOP:
UNIFORMEN. Speciale kerst aanbieding. Enkel

F. 60,00 per stuk.

SPOCK. Heineken postertjes. Enkel
F. 7,50 per stuk.

WIJ HEBBEN 1 CLASSIC STAR TREK FOTO EN
1 NEXT GENERATION FOTO APART GELEGD MET

ALLE HANDTEKENINGEN ER OP OM DEZE 2
VOOR ENKEL F. 195,00 PER STUK TE VERKOPEN.

WIE BELT ONS HET EERST?

Andere handtekeningen: William Shatner, Leonard Nimoy, Patriek Stewart: Allen F. 65,00 per
stuk.

Jonathan Frakes, Brent Spiner, Gates McFadden, Rene Aubejonois, George Takei: Allen F.
50,00 per stuk.

John De Lancie, Nichelle Nichols, James Doohan, Michael Dorn, Nana Visitor, Armin
Shimmerman, Marina Sirtis: Allen F. 40,00 per stuk.

KERST PAKKETTEN TE KOOP: 4 GROTE STICKERS, 4 KLEINE STICKERS, 4 NOTITIE
BLOKKEN EN 4 BUTTONS IN 1 PAKKET VOOR ENKEL F. 24,95 PER PAKKET. DAT IS
DUS ENKEL F. 1,55 VOOR ELKE STICKER, NOTITIE BLOK EN BUTTON. ZOVEEL
PAKKETTEN HEBBEN WIJ NIET, DUS OPSCHIETEN!

Verzend kosten: voor de foto's doe er F. 5,00 bij (of je er nu 1 of meer besteld). Voor de
uniformen, doe er F. 10,00 bij (per uniform). Voor de andere artikelen, doe er F. 5,00 per
bestelling bij.

Gelieven bestelling door te bellen (of te schrijven). Betaling: overmaking
op bank rekening 3755 61 382 van de Rabo bank in Meliskerke ten
name van C. Kremer.

Vragen? Bel ons dan even: 0118 562009

Prettige feestdagen, Kremer Imports.

c. Kremer, Plaastraat 4, 4365 AZ Meliskerke Zeeland.



Een Amerikaans Avontuur
in Kentucky .

Maart 1994, 21 maart om precies te
zijn. Het beginvan de reis van mijn leven.
Een maand lang Amerika: de VS en
Canada. Ik hoef alleen de vlieg-ticket te
betalen, want ik zal de gehele periode bij
vrienden logeren. De ticket is niet goed
koop, zo'n 1700 gulden, maar je krijgt er
wel wat voor terug: lijnvluchten, met de
KLM en NorthWest, en je mag binnen de
VS onbeperkt vliegen: zo vaak je wilt en
waar je maar wilt, zolangje maar van te
voren reserveert. Dan is 1700 piek een
koopje, dus ik besluit meteen maar 3 van
mijn overzeese kennissen te bezoeken.
TIP: zolangje KLM/NorthWest vliegt, mag
je voor een standaard bedrag onbeperkt
binnen de VS vliegen, al doe je duizend
bestemmingen aan! Het maakt dan niet
uit of je alleen op-en-neer naar de VS
vliegt, of je gaat in de VS (per vliegtuig)
heerlijk uit je bol!
Amsterdam - Kentucky vv was ook 1700
piekgeweest, dus de rest kreeg ik er voor
nop bij.

De reis zal eindigen met een bezoekaan
Canada, bij mijn goede vriendin Ellen, in
Toronto. Dit ligt niet te ver van Buffalo,
New Vork, waar mijn ticket mij zou
brengen. Dit ligt weer vlak bij Niagara
Falls; inderdaad van die watervallen (zeer
indrukwekkend!).
Daarvoor nog een tussenstop in Austin,
Texas,om een huwelijk bij te wonen van
een mede-Trekkie, Joseph Bowen. Een
prachtige staat, Texas.Wel warm (30 Cin
Aprill, maar niet zo woestijnachtig en
droog als ik had gedacht. Integendeel.
Uitgestrekte bossen, meren en zeeenvan
bloemen, prachtig! En dus zwemmen in
April! Het eten is prima. De beste Chili
con Carne ter wereld krijg je in de Texas
Chili Parlor: Heet, Extra Heet of 'Lethel'
( *, ** of ***). Voor de *** versie moet je
tekenen: dat je de zaak niet aanklaagt,
mocht je onverhoopt overlijden. Dezezaak
in Austin (de hoofdstad van Texas) is

wereldberoemd en we wagen ons aan de
** versie: behoorlijk pittig, maar erg
lekker.
(Oké, de tranen springen me in de ogen,
en ik ben dankbaar voor mijn pilsje, maar
lekker is het welll
Tot mijn genoegen constateer ik dat ze
zowel in Texas,als tijdens mijn eerste stop
in Kentucky (daarover straks meer)
weten hoe ze Chili moeten serveren. Het
wordt geserveerd in een kommetje (de
saus), je krijgt er crackers bij, (soms) één
salade, en verder kun je kiezen uit de
standaard: Rice and Beans (in aparte
schaaltjes), of 'double rice' of 'double
beans'. Het roeren van bonen door chili
con carne, wordt in Texaszo ongeveer als
heiligschennis beschouwd. Tot mijn ge
noegen constateer ik dat de Texaanse
Chili heel aardig in de buurt van de mijne
komt. Toch koop ik nog maar wat kook
boeken erbij. Er horen geen bonen in Chili
ConCarne!

Enfin, hoewel vanwege het weer, de
prachtige natuur en het lekkere eten,
Texashet hoogtepunt was van mijn reis,
begon die in Kentucky. Enook die reis had
zijn eigen hoogtepunt, een heel korte,
maar wel een heel aparte.

Niet dat de rest van de reis niet leuk
was.... Ik zou namelijk in Kentucky Debra
Hisle bezoeken,iemand die ik in 1987 via
de computer had ontmoet (Hoezo, een
nieuwe uitvinding 'Internet'? Gut, dat
deden we TIEN jaar geleden al! Wat een
hype! En toen was het nog Zaaaaaaalig
rustig op het 'Net). We hadden al eens
foto's uitgewisseld en in 1990 kwamen
Deb, haar man Matt en zoontje
Christopher naar Nederland, o.a. voor de
WorldCon. We trokken 2 weken met el
kaar op, en het klikte.

Maart vorig jaar kwam dus de kans voor
een tegenbezoek, dat (bij hun) 2 weken
duurde. Ik heb er een gezelligetijd gehad,
en werd (uiteraard, zoals het Amerikanen
betaamd) de halve staat doorgesleept.
Ook heb ik een dag doorgebracht op

Door Jacqueline Coté

'Keeneland', eenvan de grootste paarden
renbanen. Een soort Ascot. Fascinerend.
Heb nog een gokje gewaagd, evenalsmijn
gastheer Matt, maar beidenverloren we.
De enige persoon die wat won (voor de
loll was 4 jaar oude Christopher. Twee
dollar of zo. Heb er nog een prachtig
sweatshirt aan over gehouden.

Wat ik niet wist, maar wat Oebbie mij
vorig jaar vertelde en liet zien, is dat
(inderdaad) Shatner in de staat Kentucky
een paardenfokkerij heeft.
Over paarden gesproken: Twee dagen
later, kwamen we dus op een van onze
tochtjes langs de ranch van William
Shatner (zie foto'sJ. Shatner is een grote
paardenliefhebber, en fokt zelf paarden.
Het paard waar hij op rijdt in
, Generations', in de scene met Patrick
Stewart, is dan ook zij eigen paard!

We reden er dus heen op een mooie, zon
nige dag eind maart/begin april. De farm
is gelegen tussen lexington, een grote
stad in centraal Kentucky, en Frankfort,
de hoofdstad van de staat Kentucky. Zoals
alle 'hoofdsteden' in de VS is het
regeringsgebouw een kopie van het
'Capitool' in Washington. En natuurlijk
beweren ze allemaaldat juist het Capitool
een kopie is van 'hun' regerings gebouw.
Enhun' Capitool' gebouw is natuurlijk het
hoogste in de VS, en heeft het meeste
marmer..... (tonnen marmer, en minstens
20 verschillende soorten ..... Amerikanen
kunnen heel bescheiden opscheppen).
Maar dat terzijde.

Lexington doet nog het meest denkenaan
een stad als Utrecht, wat rommelig en
ook een studentenstad, terwijl Frankfort
sterk aan Den Haag ('residentie') doet
denken. Het landschapin dat gedeelte van
de VS is vrij vlak, een heel klein beetje
glooiend en doet bij vlagen sterk aan
Nederland denken: veel gras en boer
derijen een beetje saai zelfs, de percelen
zijn vrij groot.

Vervolg op pagina 3 van de bijlage.
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----------StaF ']-el'\
"Thcrc are always possibilities"
..,Capt. Spocl4\ (ST 11:TWOI~)-

De! droom van e!11"\e!fan is waarschijnlijk wel zijn
naam op de! een of andere rnanier aan Star Tml"\
te! vcrbinden. En hoc ge!l"\ her ook hlinl"\t, de!
mal"\I"\e!lijl"\ste! rnanier om dat te! doen is
waëlrschijnlijl"\ door te! schrtjvcn. Te! schrfjvcn voor
Star Tre!h.

SCRIPTS
Er lopen op dit moment twee Star Trek
series, met wekelijks nieuweafleveringen.
(Verder zijn er de pockets van Pocket
Books en de comics van De en Malibu,
maar daarover straks meerl.
Star Trek is een van deweinige projecten
in Holywood die een 'Open Submission
Policy' hebben. Dit houdt in dat iedereen
scripts mag insturen en dat iedereen een
kans maakt bij de beoordeling van die
scripts. Dit is vrij uniek want de meeste
series hebben vaste schrijvers in dienst
en sturen 'Spec Scripts' (afkomstig van
derden) ongelezen terug of gooien ze
weg. Zoals gezegd vormt Paramount's
Star Trek de uitzondering op de regel en
daar wordt dan ook vlijtig gebruik van
gemaakt. Iedere week ontvangen de kan
toren van Lolita Fatjo (script coördinator
voor Deep Space Nine en Voyager) tien
tallen scripts van beginnende en
gevorderde schrijvers. Dm aan die zond
vloedvan scripts eengrens te stellen mag
I~dere schrijver maar twee scripts in
dienentenzij zevertegenwoordigdworden
~o?r een' agent' (dan geldt er geen
limiet). Op dit moment worden zowel
Deep Space Nine als Voyager scripts
geaccepteerd. De series blijven in het
eerste seizoen altijd in handen van de
stafschrijvers totdat de karakters vol
doendevastgesteld zijn.
Denknu niet dat je dus zomaar eenscript
kunt schrijven en opsturen, er komt toch
nogwel wat meer bij kijken.Als vaste

regel geldt dat alleen volledige scripts
geaccepteerd worden en dus geen ideeën
of verhalen. Het belangrijkste is dat je
weet hoe je een script moet schrijven.
Hier zijn namelijk strikte richtlijnen voor.
Het is niet voldoende een toneelstuk te
schrijven, je script moet op de televisie
'zijn toegelegd. Ook moet het absoluut
foutloos zijn geschreven en precies in het
gewenste formaat. Houdje je niet aandie
en volgenderegels danword je script zon
der meer ongelezenterug gestuurd. Het
is overigens voldoende je script van een
simpele papieren kaft te voorzien, plastic
wordt bij het milieubewuste Paramount
niet op prijs gesteld.
IedereStar Trek afleveringbegint met een
zogenaamde 'Ieaser' . Dat is het stukje
voor de titelmuziek waarin de grondslag
van het plot wordt neergelegd. Zoals het
woord al aangeeft moet dit gedeelte het
publiekplagendoor zemiddenin het avon
tuur te storten en ze dan te laten wacht
en tot het na de titelmuziek verder gaat.
In je script moet dit ongeveer 3 tot 5
pagina's lang zijn. Verder bestaat de af
levering uit vijf scènes van ongeveer 9 tot
11 pagina's ieder. Dezescènesworden in
de uiteindelijke aflevering onderling
gescheidendoor reclames en moeten dus
eindigen in een moment van spanning, je
moet willen blijven wachten op het ver
volg.
In totaal moet je script 53 tot 58 pagi
na's lang zijnwat omrekent tot ongeveer
43 minuten zendtijd (houd je strikt aan

Door Sidney Smeets

deze richtlijn want het omrekenen van
pagina's naar zendtijd is heel moeilijkl.
Het. is zeker aan te raden alvorens je
begint te schrijven een script te lezen,
zodat je een ideehebt van wat de bedoel
ing is. Een handig hulpmiddel hierbij is
bijvoorbeeld het boek: 'The Making of
Star Trek: Deep Space Nine' van Judith
e.nGarfieldReeves-Stevens,dat een spe
ciaal segment over het schrijven voor
Star Trek bevat en waarin ook voor
beelden van scripts staan. (Scripts zijn
onder meer verkrijgbaar bij Lincoln
Enterprises, het bedrijfje dat door Gene
Roddenberry zelt werd opgezet en nu
gerund wordt door Majel Barret).
Ookhandigzijn de 'SubmissionGuidelines'
van Paramount. Daarin staan de richtlij
nenwaaraan je je moet houdenals je een
script instuurt (Zie hieronderl.
Zoals gezegdheb je geen agent nodig om
je scripts in te kunnendienen (hoewelhet
wel helpt) maar daarom moet je wel een
'Le~al Release Form' tekenen en met je
script meesturen.



ische rmt
Paramount tegen mogelijke acties die je
zou kunnen onder nemen als ze een idee
ontwikkelen dat erg veel op het jouwe
lijkt. Maar wees niet bang dat ze je be
lazeren, als je idee werkt hebben ze geld
zat om het te kopen. Een Legal Release
Form kun je bij Paramount aanvragen en
zit ook bij je Submission Guidelines. (Zie
hieronder)
Als je een goed idee hebt voor een verhaal
en je wilt beginnente schrijven zijn er een
paar dingenwaar je rekening mee dient te
houden:
-Je dient maar een, misschien twee,
scriptls) in dus schrijf het mooiste, beste,
ontroerendste verhaal dat je kunt
bedenken.
-De Star Trek verhalen draaien altijd om
mensen dus moet jouw script dat ook
doen en niet verloren raken in technische
details of speciale effecten.
-Schrijf over iets dat je bezig houdt op
sociaal maatschappelijk gebied, dat is de
beste basis voor een intelligent en rele
vant verhaal.
-Schrijf iets origineels, dus geen vervolg
op een oudere aflevering.
-Gebruik de karakters die je gegeven zijn
en hou het aantal gast acteurs zo laag
mogelijk, probeer nieuwe aspecten van de
bekende karakters te belichten en zorg
dat je up to date blijft (Nu Worf bijvoor
beeld op DS9 gestationeerd is zal je hem
in de actie moeten betrekken).
-Schrijf alleen 45 minuten durende afl
everingen en gebruik geen karakters uit
andere series (Picard, Kirk etc.ï
Als je script klaar is, je een 'Release Form
, hebt getekend en je alles hebt opgestu
urd moet je gewoon rustig blijvenwacht
en. Je krijgt altijd een reactie maar dat

kan wel even duren (6 tot 8 maanden).
Als je script in Amerika aan komt wordt
het op de grote hoop van scripts gegooid
die dagelijksbij de Star Trek kantoren bin
nen komen. Na een tijdje wordt het
gelezen en samengevat in een synops~s
van ongeveer 2 pagina's. Deze svnopsrs
gaat vervolgens (al dan niet voorzien van
commentaar ) naar Michael Pilier
(Executive Producer 1. Hij leest deze
samenvattingen stuk voor stuk en maakt
de uiteindelijke beslissingen.
Er kunnen nu een aantal dingen gebeuren:
-Je script wordt gekocht en er worden
slechts kleine veranderingen in aange
bracht (1 op de 10.000l
-Je ideewordt gekocht en ze herschrijven
het script (1 op de 200l.
-Je script wordt niet gekocht maar je
mag je ideeënvoor verhalen komengeven.
(,Pitching'; 1 op de 40l
Er zijn allerlei redenen waarom je verhaal
niet wordt gekocht. Dat betekent echter

[30EI~EN
Pocket Books geeft op dit moment vele
tientallen Star Trek boeken uit die zich in
alle Star Trek periodes afspelen. Deze
periodes zijn uiteraard die die door dever
schillende series bestreken worden. Af en
toe brengen ze een boek uit dat de jaren
tussen of voor de serie beschrijft en er is
een speciale audio tak die kapitein Sulu
avonturen uitbrengt. Behalve de vol
wassen boeken zijn er ook twee Young
Readers series, over de academie jaren
van de crew van The Next Generation en
Jake en Nog op Deep Space Nine.
Om een verhaal uitgegeven te krijgen bij
Pocket Books (de officiële Star Trek uit
gever) heb je een agent nodig. Dezekun je
krijgen door contact op te nemen met ~e
'Writers Guild of America'. Ze sturen Ie
dan een lijst met adressen van agents die
op zoek zijn naar nieuwe talenten.. .
Als je eenmaal een agent hebt kun JeUit
gegeven worden. Je agent neemt dan
kontakt op met Kevin Ryan van Pocket
Books die de verantwoording draagt over
de Star Trek uitgaven. De procedure die
dan volgt begint met het indienen van de
eerste drie hoofdstukkenvoorzien van een
gedetailleerde samenvatting (4 tot 6 pag
ina's) van het hele plot. Ook hier geld
weer dat je geduld moet hebben. Een
antwoord kan tot 6 maandenop zich laten
wachten.
Belangrijk is dat je je aan de vorm
voorschriften houdt: getypt op eenzijdige
vellen, double-spaced,voorzien van pagina
nummers en je naam boven aan iedere
pagina en je naam en adres op het eerste
en laatste blad.
Als Pocket Books interesse heeft in je
boeknemenze contact op met je agent en
doen een bod. Het kan ook zijn dat ze vra
gen om veranderingen of om eerst het

nog niet dat je niets kan. Als je werk veel
belovend is maar misschien niet helemaal
wat ze zoeken of er wordt juist aan een
script gewerkt dat zeer dicht bij jouw ver
haal ligt, kan het zijn dat je gevraagd
wordt ideeën te geven (Pitching). Soms
komt het voor dat je script teruggestuurd
wordt met de mededeling dat het niet is
wat zezoekenmaar dat ze het in herover
weging zullen nemen mocht je het
besluiten te veranderen. Ze zullenje nooit
vragen om daadwerkelijk iets te veran
deren omdat ze je anders een opdracht
geven en daarvoor moeten ze je betalen.
Mocht het niet gelukt zijn om je script te
verkopen voor de televisie dan kun je het
misschien nog omschrijven tot een boek
en daarmee kun je bij Pocket Books
terecht, of meer precies bij Kevin Ryan.



hele manuscript te zien.
Om de kans dat je uitgegeven wordt te
vergroten moet je rekening houden met
de volgende punten:
. -Pocket Books overweegt alleen volledige
romans van ongeveer 70.000 woorden
(250 tot 300 pagina's). Het is zinloos
andere geschriften in te dienen, ze wor
den niet geaccepteerd ( stuur dus geen:
trivia boeken, gedichten, technische han
dleidingen) .
-Volledig consequent te blijven is, met het
grote aantal boeken, vrijwel onmogelijk
maar probeer toch de duidelijke lijnen van
het Star Trek universum niet te over
schrijden. Om te voorkomen dat dit
gebeurt kun je bijvoorbeeld beter niet
schrijven over: het reizen door de tijd om
iets te veranderen, de dood van een
belangrijk personage, pon farr bij Spock of
Tuvok, sexueel getinte plots, Data's
ontwikkeling tot mens, persoonlijke
geschiedenis van een belangrijk karakter,
uitleg van eigenschappen van rassen die
vastgesteld zijn in de serie, karakters die
niet meer in de serie voorkomen (Yar,
Pulaskil.
Je kunt natuurlijk altijd van deze richtlij
nen afwijken als je denkt dat dat nodig is
maar denk eraan ze komen direct van
Kevin Ryan Himself.

COMICS
Op dit moment worden er vier Star Trek
comics uitgegeven, twee door OC (Star
Trek en Star Trek: The Next Generation)
en twee door Malibu tüeep Space Nine en
Voyager). Over het algemeen worden de
comics geschreven door een vaste staf
schrijvers en worden verhalen al ver van
tevoren gepland. Toch moedigt bijvoor
beeldMalibu mensenaan met verhalen te
komen.
Als je wilt proberen een verhaal te
verkopen aan een van de comics moet je
eerst een verhaal hebben. Hier gaat het
alleen iets anders dan bij de boeken of
scripts. Je moet namelijk een idee zien te
verkopen en als je dus iets opstuurt moet
dat geenvolledig script zijn maar een ver
haalopzet. Denk hierbij aan wat je op de
achterkant van een boek leest, het is de
bedoelingdat ze meer van je willen lezen.
Als je hun interesse hebt kan het zijn dat
ze meer vragen, vaak is het dan de
bedoeling dat je een gedetailleerde
samenvatting inlevert van 3 tot 5 pagi
na's (double-spaced getypt). Stuur nooit
een volledig script in er is namelijk geen
tijd om dat te lezen.
Denk er ook aan dat je altijd kopieën stu
urt en nooit je origineel. Verder is bij het
schrijven sowieso maar bij het schrijven
voor comics zeer zeker van belang dat je

foutloos schrijft. Beter gezegd is eigenlijk
dat je het getypt in moet leveren anders
word het niet serieus genomen. Ook hier
weer double-spaceden op eenzijdigpapier.
Bij comics is het van belang dat alles kan
en dat je je dus ook niet moet laten
beperken door de kosten van speciale
effecten. Het is juist de bedoeling dat de
comic doet wat de serie om budgettaire
redenen niet kan. Het spreekt natuurlijk
voor zich dat continuïteit uitermate belan
grijk is. Voorkom daarom problemen en
houd ongeveer dezelfde richtlijnen aan die
ook voor boeken gelden.
Tot slot nog een paar opmerkingen:
-houd rekening met de lengte van een
comic, ongeveer 22 pagina's.
-stuur alleen fotokopieën.
-stuur je idee naar een editor die je
bewondert.
-stuur altijd een aan je zelf gead
resseerde, voldoende gefrankeerde
(international reply coupons) enveloppe
mee.
-stuur alleen je beste werk in.

Hier zijn nog wat belangrijke adressen die
van pas kunnen komen:
Scripts:
Lolita Fatjo
Paramount Pictures
Hart Building 05
5555 Melrose avenue
Los Angels, CA90038
00-1-213-956-8301
(stuur eengate SASEvoor subm. guidlines)

Writers Guild of America,west
8955 Beverly Boulevard
West Holywood, CA90048
00-1-213-550-1000
(stuur $ 1.29 en een SASEvoor een lijst
van aqentsl

Uncoln Enterprises
14710 Arminta st.
Van Nuys, CA91402
00-1-818-989-4978
(stuur $ 1 eneenSASEvoor eencatalogus)

Boeken:
Kevin Ryan/DaveStern
Pocket Books
Simon & Schuster Building
1230 Ave. of the americas
New Vork, NY10020
00-1-212-698-7000

Writers guildof America,EastAgencyDept.
555 West 57th Street
New Vork, NY 10019
00-1-212-767 -7800
(stuur $ 1,29 + een SASEvoor een lijst
van aqentsl.

Comics:
St:TOS & TNG:
Submissions Editor
DCComics Inc.
1325 Ave. of the Americas
New Vork, NY 10019

SlDS9 & VOY:
Malibu Comics
Star Trek Submissions
5321 Sterling Drive
Westlake Village, CA91361

Hopelijk lukt het je om een script aan een
van de bovenstaande bronnen te slijten zo
niet dan zijn er altijd wel andere trekkers
die ze wel willen lezen, denk in ieder geval
aan wat Spock altijd zei: "There are
always possibilities", en geef het niet te
snel op,

aapla' !

Sid ney Smczczts

NB: Een veel gestelde vraag is of het
mogelijk is een rol voor jezelf te schrijven
in je script. Hierbij moet je je echter
realiseren dat de casting director, die
over het kiezen van acteurs voor een
bepaalderol, het uiteindelijke advies geeft
over wie het meest geschikt is voor welke
rol en als je dus mee wilt spelen zal je
gewoon een auditie moeten doen ook al
heb jij het script zelf geschreven.
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Open dag Paramount

Op 2 december kunnen de rijkere
fans onder ons gebruik makenvan
een fantastisch aanbod. Een open
dag in de Paramount Star Trek
studio. Je kunt de volgende plaat
sen bezoeken:Deep space 9 ops,
hangar, de promenade, Quark s,
ziekenboeg,de dokring en de brug
van de USS Oefiant. Ook de fans
vanVoyagerworden niet vergeten,
men kan namelijk tevens de vol
gendelocaties uit de serie Voyager
bezoeken:de brug, de kamer van
kapiteinJaneway, de vergaderzaal,
bemanningsruimtes, transporter
kamer, de ziekenboeg en de
machinekamer.Kijk in de kledings
hai, observeer hoe de acteurs hun
make-up opgedaan krijgen en ge
niet van de aanwezigheidvan de
technici terwijl zij werken aan de
diverse demonstraties. Verder zijn
er diverse schrijvers om hun
boeken te signeren.. Er zullen nog
verder handtekeningopties komen
en je krijgt de kansDanMadsen te
ontmoeten. President van Star
Trek, the official fanclub. Dit is een
eenmaligeaanbiedingen er zijn niet
meer dan 1000 kaarten te krijgen.
De toegang zal ongeveer 250,
kosten. Als een aanbieding de
moeite waard is, dan is deze het
wel.
Info: horizinc@aol.c·om, Fax: 00-
1-818-563-3742.

Voyage:r.

De serie voyager heeft een
serieuze kant gekregen. De fans
worden langzaam maar zeker in
twee kampenverdeelt. De reden is
de hoofdrolspeler Neelix. De twee
kampen zijn: ONE- (Qnly Neelix
EnlightensJ-alieen Neelix is de
ware profeet. WON-(Wipe Out
Neelixl- roei Neelix uit. Het is aan

een ieder welk front hij steunt.
Mijn mening is: WON is tegen
strijdig aan de ware star trek
gedachte . Dezetwee groepen zijn
thans het onderwerp van de
maanden het is nogmaar de vraag
wie er wint.

Dccp Space: Ninc

In Amerika is zojuist het 4e seizoen
begonnen van OS9. In een twee
urige special zienwe Sisko in actie
in de oefiant. Verdere bloedver
warmende situaties:
- De Klingons en de Federatie

hebben niet langer een verbond.
- Worf is hier actief, of het voor
langer is verklappenwe nog niet.
- Sisko is nu kaalmet sikje.

Cardqarnc

Het Star Trek kaartenspel word
voor sinterklaas uitgebreid met de
eerste uitbreidingsset genaamd:
Alternate Universe. Deze wordt
later opgevolgd door Q-cntinuum
en Holodeck adventures. Dus zet
ze op jouw verlanglijstje. Deze
eerste uitbreidingsset intro
duceert een nieuw type kaart
genaamddoorgang. dezeword tij
dens het zaaien geplaatst. Verder
zal deze set kaarten bevatten die
het gebruik van de red-shirt tech
niek levensgevaarlijk maakt. Ook
komen er artifacts die je bij space
missies kunt gebruiken.

Star Tre:h Site:s

Paramount en Microsoft hebben
de handen ineengeslagenom Star
Trek sites via Microsoft Network
beschikbaar te maken. Deze site
zal forums, infochat sessions en
vele andere mogelijkheden bezit
ten. Deze sites zullen voor zover
bekendvanaf begin 1996 beschik
baar zijn.

Door Lawrence van Rijn

Ril'\e:r.

Een lid van Star Trek TNG heeft
niet stil gezeten. Jonathan Frakes
(Rikerl heeft zojuist de Voyager
aflevering Parturition geregis
seerd. Hij was onlangs al actief
met zijn stem. Dezewerd gebruikt
om klanken van een van de
Gargoyles te sieren uit de gelijk
namigetekenfilm serie Gargoyles.

Voyage:r 11

Voyager begon vorige rnaend de
serie met een spectaculaire afle
vering. De episode 37 s heeft
namelijk een spectaculaire scene
waarbij de Voyagerop een planeet
land. Het is dus duidelijk dat
iedereen hier vol verwachting naar
gaat kijken. 37 s is tevens de
eerste afteveringvan het tweede
seizoenvan Voyager.

Genratlens 11?

De geruchten over de tweede ST
TNG film zijn niet uit de lucht
gegrepen. Ik kan nog steeds uit
betrouwbare bronnen bevestigen
dat deze film geleverd word met
veel Borg en pikante gevechten.
Het script dat over internet ver
stuurd was, waarin LwaxanaTroy
stierf is niet het script waarmee
menaan het werk gaat. De laatste
info gaf aan dat het script onder
zware geheimhouding bewerkt
wordt. Volgens insiders, is de for
mule van Coca-Colamakkelijker te
krijgen. We zullen vol spanning
afwachten.

l.ewrcncc van Rijn
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