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Voor jullie ligt alweer het aliernieuwsteJGmmer, het eerste van 1996. Ik hoop dat het aan alle

'I"'verwachtingen voldoet. If- " -,

1996 is eenbelangrijkjaar vo!l!:So" TM\) we vieren namelijkdit jaar helè30~arig jubileum. later
dit jaar zullen jullie hier~irnho;e~:KI~vestig nu al jullie aandacht op~t s~eciale najaars-
nummer want dit wordt }~kie~Ollec~oditem. L • ~

Zo 'piep' Jijn w.étell o~'niet: Ve~ 1é41;clen.tnken fljss.v1en dat de Nederlanïse Star Trek
verenigi_ug~dgniet z6 1'!~ibestaatJ !)1aai"'nietsis ~indervvaa{. we bestaan al meer 1äantien jaar!
We zijnr~égönpen91seeÏl groepje ~riendeQ di!!.van'St8J Trek Hieldenen zijn in d~ Mo~der tijd uit
gegroeid to~\'éen/cJ,y~J,a~ca. 50 leden. ~fgin vorig jaar werden we een vere9ig~g en waren we
uitgegroeid .?öt;..eenolU~je\lvanongeveer 1OO\lede~. l I

Dat Star Trek heel v~el'!b.en~rntot de verbeelding spreekt, blijkt echter wel/uit bet afgélopenjaar.
Dank zij jullie ent~u'srasme-zijn we uitgegr~eid tot een vereniging-met maar l~etSt1500 leden!

Jullie voorzitster we~n ~~ ~er {:ens hét voltallig; bestuûr en de redactie van het blad een
geweldig Star Trek jublleurn\jaar.,

Jacqueline Coté
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Subspace
Geachte Aying Duteh,

Onder de rubriek "Club Pagina" las ik in het laatste nummer een brief van Martijn lIidnr. 8381. Ik zou met oneer
staande brief graag een reactie willen geven op zijn schrijven:
Ik ben zelf al een paar maal in de media verschenen (en dus ook op TV). dus ik weet hoe het is om reclame voor Star
Trek te moeten maken. Als ik de Iv-makers zo gek zou kunnen krijgen dat ze mij (in net kostuum en stropdas) een
serieus interview zouden afnemen over Star Trek, dan zouden de volgende problemen optreden:
1. De geïnteresseerden zouden eigenlijk al bekend zijn met de inhoud van mijn betoog, en aangezien ik zo verder niets
nieuws te presenteren heb, zouden ze mij gauw ·weg·zappen".
2. De mensen die zich niet interesseren voor Star Trek (vaak ook nog vanwege inferieur intellect) zullen mijn hoog·
intellectueel en ideële relaas sowieso niet kunnen volgen, en aangezien er ook niets "te lachen valt" zouden zii mij nog
sneller "weqzappen".
3. De kijk·cijfers van de betreffende omroep zouden snel dalen!

Gene Roddenberry had het allemaal goed begrepen: Hij wist hoe je TV·bazenmoest "inpakken" en manipuleren! (En dat
weet onze intellectueel Martijn zeker ook wel?) Als Gene Roddenberry gewoon in z'n nette pak een verhaal was
komen doen op TV, en z'n "verhaal" (thema) dan gewoon verteld zou hebben....
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...... dan zou hij weldra weggezapt, eh.. sorry dat kon nog niet in die tijd! .. uitgezet/omgeschakeld zijn!
Hij wist dat je Tv-makers voor de gek moest houden: Geef ze iets "maïs" van een "weirdo" met puntoren, een
ruimteschip, wat "aliens" en straalwapens, en hopla: Ze slikken het als zoete koek! (Heel slim ertussendoor verwerkt
zit natuurlijk "andere koek"! Oftewel: Het thema van Star Trek; IDIC!) Diezelfde "truc" moet je tegenwoordig als
Trekker ook toepassen met de Hollandse Iv-makers: De TV·makers zoeken namelijk alleen "publiekstrekkers" (pun
intendedl en het moet vooral lEUK zijn! (Wie zegt dat Star Trek geen humor kent?!! Je moet zelf dus (in je, Star Trek
pakkiel bereid zijn om een dosis humor in je "act" te stoppen; anders trek je geen publiek, en lopen de TV·makers al
gauw weg, Pas als het publiek is afgekomen op je "leuke pakkie" en je "grappige babbel", kan je eventueel (als je geluk
hebtl stiekem tussendoor vertellen dat je een serieus en intelligent iemand bent, met een normale baan en als je heel
veel geluk hebt, kan je dan zelfs nog een zinnetje over de "diepgang van Star Trek" kwijt ook! Wow!!.
Trouwens, als ik mijn rol als Klingon in een Show-programma (vaak ook nog voor kinderenl te realistisch speel, dan
wordt ik in zo'n programma al gauw in de boeien geslagen. (AI dat bloed overal!! De "act" mag realistisch zijn, maar
niet te realistisch, want dan is ook de broodnodige humor weer weg! Heel soms (en dat gebeurt dus niet vaakl
trachten de TV-makers misschien niet alleen jouw "karakter" maar ook jouwzelf belachelijk te maken (dat is mij dus
nog niet overkomen1. Alleen in zo'n geval moet de "trekker" oppassen, en klaarstaan met z'n ·wapens"! Want als Star
Trek personage kan ie heel wat presentatoren leuk "terugpakken" hoor!

Groeten van Sogh QorghaS veStay palara (Ronaid Pattersonl

ALWEER ANDERS?!!!!!

We hebben over het algemeen zeer lovende
reacties gehad over het laatste nummer,
ondanks de vele fouten die er nog in voor
kwamen, We werken nu naar een steeds pro
fessionelere aanpakvan het blad toe. Dit is op
zich unique voor een fanclub blad dat geheel
door vrijwilligers wordt gemaakt en waar van
de inhoud door wat de leden inzendenwordt
bepaald, Het voordeel voor ons is, dat op de
manier waarop we werken hiervoor zoveel
krediet ontvangen, dat we beter materiaal
krijgen en meer support om van het blad iets
mooi's te maken. Je kunt je niet voorstellen
hoe we keer op keer professionele mensen
verrassen met het feit dat we dit blad buiten
het schrijven van de artikelen met drie man in
onzevrije tijd op PC·tjes thuis maken,
Hierdoor winnen we veel sympathie en lukte
het ons om jullie dit blad op deze manier te
presenteren,

Nog even voor de duidelijkheid, een ieder kan
een artikel, brief of tekening inleveren. Deze
wordt beoordeeld naar kwaliteit, orginaliteit
en verwerkbaarheid, Het volgende nummer
wordt een TOS special en rond september
komt er een 30 jaar Star Trek special uit. In
het colofon op de vorige pagina vind je de
UITERSTEinleverdatum en het adres. Bij een
bijzondere artikelopening, zoals het DS9
artikel, gaan er ongeveer 350 woorden per
pagina en bij normale pagina's gaan er 700
woorden per pagina in. Het liefst aangeleverd
op een floppy verwerkt via een van de re
guliere tekstverwerkingsprogramma's,
Wil je iets meer weten, schrijf of E-mail ons
redactteadres. Het redactieadres is trouwens
alleen maar voor de inhoud van dit blad. Alle
andere vragen zoals lidmaatschap en clebaan
gelegenhedenzieandere adressen in het colo
fon,
We hopen dat jullie onze nieuwe aanpak
aanspreekt, we horen of zien graag reacties
van jullie tegemoet.

De redactie

Brieven over de inhoud van dit blad of om
oproepen e.d. te plaatsen, zenden naar het
redactieadres. Alle andere vragen over de
fanclub of Star Trek gaarne richten aan de
fanclub, Adressen vind je op de vorige pagina.
De redactie is niet verantwoordelijk voor de
inhoudvan de advertenties.
De redactie houdt zich het recht voor om
ingezonden brieven en of artikelen te
selecteren en in te korten.



Clubdaqcn: Dezclubdag in Eindhovezn28 jan. rrok 70
bezoekers en was sfeervol en gezzezllig.De clubdag in Lelden
4 febr, trok meer dan 500 bezoekers. Eczncomplimczntvoor
de orqenlserorcn is wel op zijn plaats. Er wordt aan gezwezrl'it
om qrotcrc locettcs te vinden.

Agenda:
24/03/96 Dordrecht, House: of Action.
Re:gionale: dag.
I<.aartv<!rl'\oopbij: Williams 010...4739012
12",,14/04/96 Eindhove:n,
Conqrcsccnrrurn spcllcnspcctakcl.
31/05...01/06 ..96 Haarlemse srrlpdaqcn.
De: Jacobijnstraat .
20 ..21/04/96 Domburg, I~re:me:rcvcne ..
ment (Spe:ciale: qasrcn: John Dclenclc
en Caret Struyl"\e:n)
24/08/96 Dordrecht, House: of Action.
Re:gionale: dag.
Alles onder voorbchoud. bel voor meer informatiezde Hotline.

Star Trak
f ev o r t e te n

van d e r e d acr le
Naar aanleiding van vragen ven de leden hebben we besloten om aan onze medewerkers en
de redaktie een aantal van hun favoriete afleveringen op te geven.
Hieraan werkten mee: Sidney, Tarso. lewrence, Jaap en Ton.

Balanccz of rer r o r (TOS) 2x
Thez city on the czdgczof f o rever
(TOS)
Thcz Motion Plcturez (TOS)
Lezt t hat be your last battlczflezld
(TOS)
Chaln of command (TNG)
Rascals (TNG)
Bczst of both worlds (TNG)
Tapczstry (TNG)
All good thlngs .•• (TNG)
Chaln of command (TNG)
ln her tr ence (TNG) 2x
ExpIorcz' s (059)
T'h e dt e Is cast (059)
Thez Jczm'Hadar (059)
Emlssary (059)
Thez 37's (VOY) 2x
Faces (VOY)
Eycz of rhe need Ie (VOY)

STAR FLEET STAMPEDE POSTZEGELS VOOR UNICEF & ASAP
In de vorige tijdschriften heeft wel steeds mijn korte 'update' gestaan over Stampede, maar veel van onze nieuwe leden zullen eigenlijk niet weten waar dat nu over gaat. Dus
hier maar weer eens een uitgebreider stukje.
Starfleet Stampede is een aktie begonnen door STARFLEET,de internationale Star Trek fan organisatie. Het is een project dat bestaat uit het inzamelen en verkopen van gebruik
te postzegels t.b.V. UNICEF,het United Nations Children's Fund, en ASAP. het American Syringomyelia Alliance Project.
Alle postzegels zijn goed, ook die hele gewone zegeltjes en/of kleine hoeveelheden. Laat a.U.b. wel een ruime rand papier aan de onafgeweekte zegels zitten! Ik neem sinds vorig
jaar ook gebruikte telefoonkaarten in.
Het is me verder opgevallen dat sommige mensen kleine hoeveelheden zegels over de post sturen. Alle beetjes zijn welkom, maar aangezien Stampede een doorlopende actie is, is
het niet noodzakelijk om in verhouding veel nieuwe postzegels te besteden om kleine beetjes op te sturen. Wacht gerust tot het er wat meer zijn, of breng ze mee op een
bijeenkomst -ook als ik er persoonlijk niet ben, kan een ander bestuurslid er voor zorgen dat ze bij mij terecht komen.
Vraag ook aan vrienden en kennissen om zegels te verzamelen: het is niet nodig een Star Trek fan te zijn om zegels aan te leveren. Starfleet krijgt geen deel van de opbrengsten,
alles gaat naar UNICEFen ASAP.
Postadres: Martine E. Werlemann (Myranyal, Graaf Janlaan 69, 3708 GK ZEIST,Tel.: 030·6924440

Informatie over de STARTREKFANCWB THERYlNG DUTCH. zoals lid worden en info over conven
tiedagen vindt U op de onderstaande HOTIJNE.Via je telefoontoesten kunt U allerlei info beluisteren
en er is een mogelijkheid om een boodschap achter te laten.

-I[]T LI~ - :[]I[]-LlI6[]612
.6



Leden advertenties:

l.a1en advertB1tie's zijn aIeen bedoeld voor
BIen !ie pa1bjIr ä;s lil; lul~ MIen
8IIÖElIIrl, nBl, V'BIicopen, een 0(X'0ep v.ien
OOm of een !dlctabele zoeIcBn. De VBI'III'dr
WIlII'deIjdáI igt geheel ~ de aav'BrteBI'IB '8.

De redactie zoekt illustrators, die in opdracht snel in
zwart/wit of kleur tekeningen kunnen leveren om zo nu
en dan de lay-out van dit blad te verfraaien.
Zo hadden we graag bv. een tekening gehad bij het
Calamaxis Complot van een stervende Spoek die nog
even Jim in een waas ziet, of een Romulan Warbird.

Aangeboden:

~ William Shatner's 'TekWar' op CO-ROM.
~ Star Trek: The Next Generation Interactive

technical manual op CD·ROM.
" Star Trek: The Next Generation 'A FinalUnity' op

CD·ROM
" Star Trek: 25 th Anniversary op 3,S"diskettes,

Alles orgineel en met handleidingen en in doos.
Tekoop of (liever) te ruil tegen ander Star Trek
artikelen.
Tel.: 040-2423613 (liefst tussen 18:00 en 22:0Dl.

Babylon-5 en Above and Beyond fan zoekt
kontakt met andere B5 en Above 8nd beyond
fans voor het uitwisselen van ideeën,
Jaap 010-4425128 of moertje@ pi,net

Zoek jij ook JAMAHARON maar dan wel met
een mede Trek-fan. Schri~ naar de
HORGA'HNvan RISA, stuur een aan jezelf
geadresseerde en gefrankeerde enveloppe
mee, HORGA'HNvan RISA Postbus 21385
3001 AJ Rotterdam,

Unieke film verzamelaarsbeurs in Den Bosch.

Op zaterdag 23 maart 1996 in de foyers van
"THEATERAAN DEPARADE",

Meer dan 50 stands met alle mogelijke 'Collector
items" zoals filmposters, filmfoto's. soundtracks op
LP en CO. filmspeelgoed, filmtijdschriften, 8 & 16mm
films, filmboeken, eet.

De beurs is open van 10.00 tot 17.00 uur.

Voor meer informatie bel : 031-6333659

Star Trek op school.
Aen her bagln ven dit schooUeer basloot Ik mat aan vrland om aan soort
Ster T'r-ek groap op school op ta ster-ren. Wa wllden al longar mat aan
groap eflavarlngan e.d. geen bakijkan, moer wa hadden daar gaan r ulmte
voor. Bij ons op school zijn tol von vrijdagmlddogoctlvltaltan an taan heb Ik
eon da dasbatraff ..nda commissla getvroogd of wet op de vrijdogmlddog op
scheel Ster Tr ..k mochten goan kljketn. Dia commissla raogaardet door zaar
posltlaf op en wa kondan vrijdog 15 sept. mataan baglnnan,
Op dia aarstet bijaankomst WOl' da opkomst radalljk, zo'n 17 mansan. Wa
wO.ran taan mataetn al da grootsta vrljdogmlddegoctlvltalt. De volganda bij~
eenkornsr, op 29 sepr., kwem "ena v. Os nltplcker-s presanta·ran. Dit wel'
aetn groot SUCCets. "etnet kwom 10 nov. nog een keer-.
Ons grootsta: succas tot nu toa was da va:rtonlng vau Generotlons., wa had
dan 35 betzoaketrs. Ik had nog praclets 35 postetrtja:s van. Gana:retlons, en
door wo.retn det bazoakars blij mee,
€r zijn bij ons op school uit dle groap al J mensen lid van da dub ga:wor~
dan. 2 mensen zijn betzlg . lid re worden.
Ik schrijf dit stukja: om jullle arop attetnt ta: rnaken dot er bast vetal Inre
ras.sa: voor Ster Tr-ek Is, ook op jou school! Dus rnls schlen kun ja ook
zolats storten op ja school (of unlver-strelr, anz.). Zo kan ja da betlongstel~
lenden petrsoonlijk benader-en en dus veel berer op de hoogta: stellen en
houden van da f anelub en da ecrtvltelten ...er wordetn etr altijd aan paar lidi

€etn vrletnd van ma, €rlk v. Welxan, Is sinds kort bij ham op school ook
een Star Tretk groap gastort. Ook bij ham Is ar posltletf gera:ag ..a:rd.
Waerschijnlijk schrijft hij hl..r xetlf een stukja: over ,
Als Julllet ons veerbeeld wlllen volqen en nog vrogan hebben. don kun jet mij
even schrijvetn.
Ik hoop Julllet veldeende aangetspaard ta hebberil

Admlral Metrl'.
6etlco Metrs
Oranjalaan 14
5707 B.J. Halmond

E.ND OF TRANSMISSION!

STAR TREI~
THE FLYINGDUTCH

Word lid door f 30.00 over te makennaar:

GIRO3237505
Ten name van:
The FlyingDutch

Hoogvliet

Wil je jouw commentaar over Voyager
kenbaar maken aan de producers, hier
is het adres: Paramount Studios, Rick
Berman, Star Trek Production Office, 5555
Melrose Ave, LosAngeles, CA90038-5555.
E-mail: Voyager@paramount.com

Te koop:
Tegen kostprijs. 1 kaart voor de Generations 11conventie in de
Royal Albert Hall te Londen. Op 6.7 en 8 april 1996. Voor meer
informatie, schrijf of bel naar: Christa Prins. Balkenstraat 238•
3027 Ge Rotterdam. tel.: 010-4151661 (na 17.30 uur).

De kaart is van het type, Priveledged seating en het is een goede
plaats links van het podium.

...

, ,

KliNGDN
SAFE- SEX

, ,
..................................................~I~I~~~·lm~~~I~.~.~':~I~••~4Im§M~il~i~.W~~~~~ 7 •



E
en lezer wees mij op een foutje,
het Picardfiguur uit de genera
tions serie van Playmates heeft
een type I phaser achterstevo
ren vast. Dit is bij alle modellen

zo; dus een vaste productiefout die Playmates
niet gecorrigeerd heeft. Er zijn van de 2e serie
figuren, twee uitgaven gemaakt. De eerste
serie had de amerikaanse uitgave van flippo's
bijgevoegden de 2e uitgave had de veel gewilde
tradingcards bijgevoegd. Bij de tradingcards
zijn een aantal leuke verpakkingsfouten aan het
licht gekomen. Een figuur met een verkeerde
kaart komt zeldenvoor en wordt dan ook vaak
een echt verzamelaars-item. In
Nederland zijn er nu veel
Playmates figuren in omloop van
de holodeck en all good things
series. In de verpakkingen vind
je meestal 2 tradingcards, een
gouden van het figuur in de ver
pakkingen een blauwe kaart uit
eeneerdere serie. De 2 kaartjes
zijn leuke ruilartikelen voor de
verzamelaars van de trading
cards omdat dezealleen in de Playmates series
te vindenzijn. De MOVIE-serie bevat ook mooie
modellenwaarvan Martia in Nederland moeilijk
te verkrijgen is. De 9 Playmatesfiguren van de
Voyager-serie zullen bij het verschijnen van dit
blad te koop zijn evenals de U.S.S. Voyager die
naast mooie details beweegbare warp nacelles
heeft. Een bijzondere aanrader is de U.S.S.
Excelsior uit de innerspace-serie. De ver
wachting is dat hiervan later ook een Enter
prise-B model zal verschijnen. Voor geïnte
resseerde verzamelaars heb ik een lijst
gemaakt van de Playmates figuren. Voor de
verzamelaarsvan de grote Playmates schepen
even het volgende. Playmates heeft op een be-

paald moment alle Enterprise-B modellen
teruggenomen en voorzien van Excelsior
opschriften. De geluidsmodulen zijn echter niet
gewijzigd. Leuk om een Excelsior met nexus
geluid te hebben.

toch even vermelden dat er in Engeland
Babylon-5 uniformen verkrijgbaar zijn. De uit
goede kwaliteit bestaande blauwe of grijze uni
formshirts kunnen worden aangevuld met
broek en de nodige insignes. De prijs ligt rond
de 175 gulden, wat voor de geboden kwaliteit
een redelijke prijs is.Voor de verzamelaars en bouwers van de be

kende AMT modellen is er weer veel nieuws,
naast de U.S.S. Excelsior en de U.S.S. Reliant
zijn er van de Voyager tv-serie o.a: De U.S.S.
Voyager, een Maquis schip en een Kazon oor
logsschip. Een ander model is het Deep Space
Nine station met fiberoptics wat ik, eenmaal
gebouwd, erg mooi vind. Er is een serie dozen

Ik wil de verzamelaars er op attent maken dat
de prijzen in Nederland, Duitsland en Engeland
door de schommelende valutakoersen sterk
van elkaar kunnen verschillen. Ookwordt er in
Engelandzelf veel materiaal gemaakt waardoor
de prijs vaak lager is dan die van amerikaanse

import. Omdat er erg veel handels
waar is en ieder zo zijn eigen
keuze heeft, wil ik graag eens
weten wat er zo allemaal in
Nederland aan Star Trek mate
riaal verzameld wordt. Stuur een
briefje aan HOLODECK-3naar het
redactie-adres met daarin jouw
voorkeur van Star Trek handels
waar en eventueel door jouw
verkregen "special items". Het

lijkt me leuk om eens een holodeck programma
over iemand z'n verzameling te program-

op de markt gebracht waarbij je in de doos een
mooie tekening vindt. Voor de liefhebbers van
de Trekschepen een mooie aanvulling. Deze
beperkte oplage is te herkennen aan een ronde
sticker op de doos.

meren ..

COMPUTER LOAD
PREVIOUS PROGRAM ...Een nieuwtje waar velen op zaten te wachten

zijn de rangbalkjes van de Maquis. Er is een
lieutenant en een Lt. commander pin verkrijg
baar. Hoewel het geen Star Trek betreft, wil ik

Eenaantal lezers wees mij op de dubbelrol van
Michael Dorn. Hij is zowel Worf als Worf zijn



voorouder in Star Trek VI. Ik schreef in het
vorige stukje al dat er nog veel meer dubbel
rollen te vinden zijn. Ik schreef ook dat er
waarschijnlijk weer acteurs te zien zouden zijn
in Voyager. We zien Carolyn Seymour dan ook
als Mrs Templeton in "Cathexis". Als je geïn
teresseerd bent in de dubbelrollen heb ik dikke
stapels papier met alle denkbare dubbelrollen in
het Star Trek universum.

COMPUTER,
CI-lANGE PROGRAM .....

Over Star Trek zijn naast de tv-series en films
vele verhalen geschreven, die in pocketboek
vorm zijn uitgebracht. In het vorige blad heb je
kunnen lezen hoe je daar verhalen voor kunt
schrijven. Er worden van deze boekjes ook
regelmatig cassettebandjes en cd's gemaakt.
Eenverhaal op cassette is een belevenisapart.
De geluidseffectensamenmet de professionele
manier van voordragen maken het luisteren
naar dezeStar Trek verhalen een waar genot.
Een paar leuke audio-verhalen zijn:
"Yesterday's sen" en "Yesterday's world".
Dezeverhalen volgen elkaar mooi op. Wat mij
opvielwas het commentaar van Spoek,gelezen
door leonard Nimoy, wat het luisteren een
extra dimentie geeft. Als je niet zo'n lezer bent,
zijn de audio-verhalen een verrassend alterna
tief met een deur naar Star Trek verhalen die
buiten de bekendeTV-serie vallen.

HOlODECK-3 heeft de beschikking over een
aantal cassette bandjesmet ingesproken ver
halen. Dezebandjes, uit het nalatenschap van
lieuwe Kramers, kunnendoor blinde en slecht
ziende fanclubleden tegen een borg (nee niet
die gevaarlijke) geleend worden. Voor meer
informatie hierover kun je contact opnemen
met HOlODECK-3.Als er veel interesse is zal
er ook over gedacht worden om het fanclubblad

op geluidscassette uit te brengen.

1-1et laatste jaar zijn de conven
ties in Nederland in aantal en is
de kwaliteit flink toegenomen.
Het blijkt dat er een grote inte
resse voor is. Niet alleen de

handelaren zijn in trek maar ook de vertoning
van de nitpicking video en "nieuwe" afleve
ringen zijn gewild. Naast het ruilen van kaartjes
en het uitwisselen van kennis is een gezellige
babbel op zijn plaats. Maar daarna is het vaak
snel afgelopenen is iedereen weer op weg naar
huis. Diegenedie ooit een conventie in Engeland
hebben meegemaakt, zullen het met me eens,
zijn dat we in Nederland pas beginnen. In
Engelandworden er al jaren vele conventies
georganiseerd door verschillende commissies.
Ze variëren van 1 tot 4 daagse conventies. De
meerdaagse conventies in Engeland zijn ware
(familielfeesten waarbij je niet raar op moet
kijkenals je een gehele familieals starfleetleden
of Klingons verkleed ziet. Ze hebben er vaak
vele zalenwaar tegelijk verschillendevideo's en
films te zienzijn en er zijn gasten die een lezing
geven of vragen van fans beantwoorden. De
sterren nemen alle tijd voor je of je nu één of
meerdere handtekeningenwilt hebben. De fan
cydress is eenwaar spektakelwaarbij heleacts
worden opgevoerd als Klingonof Minbari (85l.
Mijn verbazingwas groot toen men na de prijs
uitreiking voor de fancydress doorging met een
overweldigende disco met als specialiteit alle
vormen van SF-muziek. Let wel, dat dit alles
door velen in vol ornaat wordt gevierd. De vele
handtekeningsessieszijn een belevenisop zich.
Door de meerdaagse conventies leer je snel
mede-trekkies kennen en wordt je ken
nissenkring uitgebreid. Hoewel een grote con
ventie in Engelandvoor ons Hollanders relatief
duur is heb je wel waar voor je geld. Of je nu

graag achteraf aan een tafel alles bekijkt of
aktief aan de verschillende aktiviteiten mee
doet. Ook in Nederlandzullener in de toekomst
regelmatig grotere conventies worden
georganiseerd. Het blijft wel belangrijk om kri
tisch te zijn en niet alles maar voor zoete koek
te slikken om toch maar alstublieft een
beroemdheid te kunnenontmoeten.

END PROGRAM ....

Door
Jaap Moerman
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Door S. Rodijl"\

Uitslag december prijsvraag
De goedeantwoorden waren: 1 In welke af!. van classic Star Trek horen we Spock zingen: CharlieX, Jean-Luc Picard eerste schip was: Stargazer,
Het OS9 station is gebouwd door: Cardasians.
De winnaars zijn: 1e prijs 'The Art of Star Trek': Hugo Boelhouwer uit Den Haag, 2e prijs: 'The FinalUnity': R.J. Oppedijk,3eprijs model van de
U.S.S. Enterprise: L.P Koeyvoets

Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden. Alle prijswinnaars krijgen automatisch bericht.

Prijsvraag
De vragen zijn: 1. Op welke datum dit jaar bestaat Star Trek 30 jaar? 2. In welk Quadrant is
Voyagerzoek? 3. Welke functie heeft Worf op OS 9 gekregen.
1e prijs: Star Trek Collection (De eerste 6 bioscoopfilms). 2e prijs: CD-Rom spel Rebel Assault 11.
3e prijs: Voyager tape 1.4.

De prijzen zijn aangeboden door: CIC en homesoft.

Stuurje antwoorden op een briefkaart naar het redactie adres voor 1 mei 1996.
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Tap to add 1 colorless mana to
your mans [>001or draw a card
from your library; you ma>::use the
card-drawing abiliry only ifyou
have exactly seven cards in your
hand.

SPECIALE AANBIEDINGEN VOOR LEDEN VAN
THE FLYING DUTCH:

Star Trek - The Next Generation CCG (Deeipher)
Boosters whiteborder editie 1994
Boosters whiteborder editie 1995
Boosters blaekborderAlternate Universe
Boosters blaekborder editie 1994 (Iim.)
Starters whiteborder editie 1994
Starters blaekborder editie 1994 (Iim.)
Colleetor's Tin silverborder editie
Complete whiteborder set (363 kaarten)
Complete blaekborder set (363 kaarten)
Star Trek Player Guide
Data Laughing Card (blaek border)

Star Wars (Deeipher)
Boosters blaekborder editie 1995
Starters blaekborder editie 1995

Magie: The Gathering
Boosters Revised (3rd) edition
Boosters Fourth edition
Boosters Fallen Empires
Boosters lee Age
Boosters Chronieles
Boosters Homelands
Boosters Italiaanse Dark
Boosters Italiaanse Legends

per stuk 5,50
per stuk 5,50
per stuk 5,50
per stuk 15,00
per stuk 17,50
per stuk 35,00
per tin 195,00
per set 700,00
per set 1300,00
per stuk 35,00
per stuk 45,00

per stuk 5,50
per stuk 20,00

per stuk 12,50
per stuk 5,50
per stuk 2,50
per stuk 5,50
per stuk 4,50
per stuk 2,75
per stuk 5,50
per stuk 15,00

per display (36)
per display (36)
per display (36)
per display (36)

175,-
175,-
175,-
495,-

per display (36) 175,-

per display (36)
per display (60)
per display (36)
per display (45)
per display (60)
per display (60)
per display (36)

175,-
125,-
175,-
175,-
140,-
300,-
425,-

Wij leveren alle collectible cardgames tegen zeer scherpe prijzen: Rage, Marvel Overpower, Wildstorms, Galactic Empires,
Middle Earth, Kult, Heresy, Wyvern, Guardians, Hyborian Gates, Doomtrooper, Dragon Dice, Blood Wars, Jyhad, Shadow
Fist, Ultimate Combat, Illuminati, etc. etc. etc. Ook complete Magic sets.

Meer dan 25.000 losse Star Trek, Star Wars, Magic en Guardians losse kaarten op voorraad. Uitgebreide catalogus met bijna
5000 verschillende kaarten aanwezig. Maak 4 gulden over op giro 2914992 tnv De PBM Express voor de catalogus. De
leden van The Flying Dutch krijgen 10% korting op all losse Star Trek kaarten.

Nu zeer beperkt op voorraad: Fossil Star Trek 'Enterprise' Watch limited edition.
Binnenkort: Fossil Klingon Watch - goldplated.Ook andere thema's
Fossil Watches: Batman, Superman, Zorro, Spiderman, etc.

Kom naar onze winkel in Dordrecht (op 5 min. lopen van het station).
Er is gelegenheid tot spelen en ruilen. Wij leveren ook via de post.
Wij kopen losse kaarten en sets!

De PBM Express, Bagijnhof 29, 3311 KE Dordrecht,
Tel: 078-6316453 fax: 078-6316474 bbs: 078-6316476
net: paul@orion.nl CIS: 100141,404
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Stêlrfl!iet ShGJrity
Filet # NX74205

The U.S.S. Dcftant.
Notc: Classtftcd Information.

Class: Yaliant-'
Starfl<z<ztR<zgisrry:NX-74205

Typ<z:Escort

e U.S.S. Defiant is in de
eerste plaats een oorlogs
schip, ontwikkeld in de na
dagen van de slag met de
Borg bij Wolf 359. Het is uit

gerust met een Romulaans camouflage
mechaniek maar dit mag, in overeenstemming
met het Verdrag van Algeron, alleen in het
Gamma Quadrant gebruikt worden. Alles aan
boord IS gericht op efficiëntie en de accommo
datie is dan ook erg primitief. Het schip werd
ontwikkeld op de Utopia Planitia Vloot Werven
in dezelfde periode dat ook kapitein Sisko daar
gestationeerd was. Hoewel het ontwerp nooit
verder dan het prototype werd doorgezet,
besloot Sisko het naar Deep Space Nine te
halen als verdediging tegen het Dominion en
met rdme de Jem'Hadar.
In 2371 werd eenpoging gedaandoor luitenant
"ThomasRiker om het schip te stelen en uit te
leveren aan de Maquis.

Starfl<z<ztS<zcuriry
Fllc # 8070950 Dominion

Not<z:Top S<zcmt Information,
Ey<zsOnly

De ontdekking van een stabiel wormgat in de
Bajoraanse sector bracht de Federatie in con
tact met beschavingen uit een heel ander deel
van het heelal. Zoalsal snel bleekwas er in het
GammaQuadrant'een vergelijkbare organisatie
als de Federatie actief, het zogenaamde
Dominion. De eerste pogingen tot een dialoog
vonden plaats door middel van onderhandelin
gen gevoerd door de Ferengi (File #
1000988J, die een handelsrelatie wilden
opbouwen met aangesloten planeten.
Het Dominion bleek een mysterieuze orga
nisatie die de verschillende aangesloten syste
men overheerste door ze angst in te boeze
men. Het bleek geleid te worden door de

Founders !OprichtersJ over wie
in eerste instantie niets bekend
was. Het eerste contact met het
Dominion vond plaats toen com
mandant Benjamin Sisko van
Station Deep Space Nine gevan
genwerd genomenterwijl hij met
zijnzoon en twee Ferengieen pla

neet in het GammaQuadrant bezocht. Bij deze
QntplOeting bleek het Dominion lover een
vergelijkbare organisatie als de Sterrenvloot te
beschikken, de Jem'Hadar. Oe Jem'Hadar
schepen vernietigden het Galaxy-klasse
sterrenschip, de U.S.S. Ddyssey (File
TerminatedJ. Oe conventionele verdedi
gingssystemen ~eken niet effectief tegen de
Jam'Hadar. Door later verkregen informatie
werd het duidelijk dat de Jem'Hadar de mili
taire tak van het Dominion vormen en bestaan
uit wezens die speciaal genetisch ontwikkeld
zijn om de Founders te dienen. Ze zijn zo ge
kweekt dat ze afhankelijk zijn van een drug die
door de Founders wordt geleverd. Jem'Hadar
troepen worden geleid door zogenaamdeTalak
Talans.
In het winnen van informatie over het
Dominion is Constabie Odo van het sta
tion Deep Space Nine essentieel
gebleken. Na een zoektocht vond hij de
thuisplaneet van de Founders in het
Gamma Quadrant. Daar bleek dat de
Founders gedaanteverwisselaars
!ChangelingsJ zijn van hetzelfde ras als
Odo. Dit maakt ze uiterst gevaarlijk en
onvoorspelbaar. De Founders ervoeren
al vroeg in hun bestaan dat hun bijzon
dere kwaliteiten gemakkelijk misbruikt
kondenworden. Zewerden opgejaagden
vervolgd en besloten terug te slaan door
zelf de overhand te krijgen. Daarom
richtten iij het Dominion op. Odo werd
als jonge levensvorm evenals anderen
vooruit !)estuurd om zich in het heelal te
verspreiden.
Toen er een Jem'Hadar embryo gevon
den werd en opgevoed werd op het
Deep Space Nine ruimte station bleek
dat deze wezens genetisch geprogram
meerd zijn om trouw te zijn aan de
Founders. Dit bleek door zijn gedrag ten
opzicht van Odo. Ook hun agressiviteit
bleek voorgeprogrammeerd te zijn.

Sinds de eerste ontmoeting, toen bleek
dat het Dominional lange tijd informatie
aan het inwinnen was over het Alfa
Quadrant, zijn er constant confrontaties
geweest. Oe laatste tijd blijkt dat enige
Founders in de gelederen van verschil
lende Alfa Quadrant organisaties zijn
geïnfiltreerd.

Srarfl<Z<ZfS<zcurify
File # 100987[3 Cardassian

Empim.
Not<z:Classttted Informarion

Cardassia Prime is de hoofdplaneet in het
Cardassiaanse Rijk. Eens waren de
Cardassianen een vredelievend volk ma~r
hongersnoden zorgden ervoor dat het leger de
macht kon grijpen. Vanaf die tijd was de
Cardassiaanse een militaristische samenleving,
geleid door het Centrale Commandoen werd er
hard gewerkt aan het uitbreiden van het terri
torium. Op die manier werd ook Bajor bezet.
Cardassianen hebben een grijzige huid en een
reptielachtig uiterlijk. Hun natuurlijke omgeving
is een stuk donkerder en kouder dan die van
mensen.
De Federatie is een tijd lang verwikkeld
geweest in schermutselingen met Cardassia,
die een hoogtepunt vonden in de
Grensoorlogen (Historical Database #
RC3421TJ. In 2370 werd een verdrag gesloten



tussen de Federatie en Cardassia, waarbij een
gedemilitariseerde zone (OMZl werd vast
gesteld. Aan Cardassiaanse zijde voert Gul Evek
(Richard Poel het bevel over de DMZ. Deze
zone verdeelde de grensruimte op zo'n manier
dat er een aantal Federale koloniën voortaan
onder Cardassiaans bevel zouden vallen. Toen
de kolonisten weigerden te verhuizen ontstond
er een terroristische verzetsbeweging die de
kolonisten militair ondersteunde, de Maquis
(File # 768764Pl.
Het Cardassiaanse rechtssysteem is uniek te
noemen. Mensen worden namelijk eerst
schuldig bevonden en daarna pas berecht. De
rechtszaak is door alle Cardassianen te volgen
en dient slechts een voorbeeld functie.
Van 2328 tot 2369 bezetten de Cardassianen
de planeet Bajor. In die periode werd ook het
huidige Deep Space Nine station gebouwd. Bij
hun vertrek van de planeet in 2369, lieten ze
een grote groep oorlogswezen van
Cardassiaanse afkomst achter.
De enige Cardassiaan die op DS9 achterbleef
toen het bezettingsleger Bajor verliet was Elim

Garak (Andrew RobinsonJ. Tijdens de bezetting
was hij een Gul in de 1e infanterie. Ook is hij
een voormalig lid van de Cardassiaanse
geheime dienst, de Obsidiaanse Orde. Deze
geheime organisatie stond onder het bevel van
Enabran Tain (Paul Dooleyl en was verant
woordelijk voor aanslagen waarvan zelfs het
Cardassiaanse Centrale Commando niet op de
hoogte was. De 'Orde' stond boven de staat en
wekte zelfs bij de hardste Guls een gevoel van
angst. Bij leden van de 'Orde' werd een
genots-chip in de hersenen geïmplanteertd
zodat ze zelfs de zwaarste martelingen konden
doorstaan. Deze chip werd Garak haast fataal
omdat hij hem met zeer grote regelmaat was
gaan gebruiken om zijn gedwongen verblijf op
DS9 draaglijker te maken. Sinds kort is bekend
dat de 'Orde' ook nauwe banden hat met de
Romulaanse geheime dienst, de Tal Shiar.
Momenteel is het politieke klimaat erg aan
verandering onderhevig en het Cardassiaanse
Centrale Commando werd onlangs vervangen
door een burgerregering. Oit leidde tot een
Klingon invasie en sindsdien worden enkele

Cardassiaansekoloniëndoor de Klingons
bezet.

StarfJC!:(!tSecurity
Filcz# B00664A

The Ved~l",
Assembjy/Bajoralil Religion

Note: Declasalftcd
lnforrnatton

e Bajoraanse religie
I:W~~~: wordt bepaald door de

zogenaamde Orbs
(sferenl die in de loop

~ van Bajors geschiede
nis uit de ruimte neerdaàlden. Ook de
pa~h llevehskracht) is van religieus
belàng eq Bajo~anengeloven dat je deze
kracht aan iemands OOI/- kunt voelen. De
Orbs geven imziqhtin/gepeurtenissen die
nog komen of al (gebeurd zijn. De
Bajoranengelbven dat de Orbs gezonden
werden door de -Profeten die in de
Celestial (HemelseJ Tempel huizen. Na
ontdekking van het Bajoraansewormgat
bleken de profeten wezens te zijn die
niet in een lineaire tijd leven. De
Bajoranen beschouwen kapitein
Benjamin Sisko als 'bun Emissary
(afgevaardigdel, omdat hij degene was
die de Tempel (het wormgatlontdekte.
De Emissary is een zeer gewaardeerd
religieus figuur. Ieder jaar zegge(1 de
Bajoranen dankvoor al het goede tijdens
het Gratitude Festival.
De Bajoraanse Vedeks Ipriestersl
hebben de zeggenschapover de Orbs en
zij komen bijeen in de Vedek Assembly

(vergadering). Zeworden geleid door de Kai, de
hoogste religieuze leider. De Kaiwordt gekozen
uit de Vedeks van de Assembly. Tot 2369 was
dit Kai Opaka (Camille Saviolal, na haar ver
dwijning opgevolgd door Kai Winn (Louise
FletcherJ. De belangrijkste andere Vedek-kandi
daat voor het Kai-schap, Vedek Bareil (Philip
Angliml, zag zich gedwongen op het laatste
moment onder mysterieuze omstandigheden
terug te treden. KaiWinn besloot wel om hem
haar rechterhand te maken. Dit was hij ook
totdat hij in 2371 op het ruimtestation Deep
Space Nine overleed. De Kai leidt op dit
moment de Bajoraanse regering.

Starfleet Security
File # XXXXXXX
Mirror Universe

Norc: Top Secret. Ongoing
Investigation

In 2267 raakten kapitein Kirk (William
ShatnerJ, gezagvoerder van de U.S.S.
Enterprise (File # NCC1701l, en een aantal
leden van zijn bemanningdoor een transporter
ongeluk verzeild in een spiegelbeeldheelal.In dit
heelal was de Federatie een Slecht Keizerrijk
dat andere werelden onderwierp aan haar
gezag. Voordat hij terugk~erde naar zijn eigen
heelal sprak Kirk nog met de spiegelbeeldcom
mandant Spock (Leonard NimoyJ. In dit gesprek
wist Kirk Spock ervan te overtuigen zijn
agressieve maatschappij te veranderen.
Het' tweede contaet met dit beelal kwam in
237Q toen een Ronabout met aan boord
Majoor Kira Nerys (Nana VisitorJ en Dr. Julian
Subatoy Bashir (:Alexander Siddigl, via het
Bajoraanse wormgat öij het spiegelbeeld Deep
Space Nine station terecht kwam. Daar bleek
Spock destijds inderdaad de maatschappii
veranderd te hebben en zo kwam het dat het
voormalige Keizerrii~ nu onderaru~t werd door
het Klingon-Cardassiaanse~8ajoraanse
Verbond.
Op dit spiegelbeeld stati9n had Kira Nerys de
leiding en was Garakhaar eerste officier. Sisko
was een collaborateur maar door de invloed
van Bashir en Kira, werd hij de leider van een
opstand.
In 2371 werd kapitein Sisko naar het spiegel
beeld station gehaald omdat de spiegelbeeld
Sisko was overleden en hij de opstand verder
moest leiden.

Door Sidney Smeets
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Achtergrondinformatie - Horvat en "The Host"

Soc

T
oen Michael Horvat in 1991 on spec (*) "The Host" schreef had hij niet kunnen voorspellen dat in minder dan twee jaar tijd zijn cre
atie een ras zou worden dat in DS9 net zo intensief bestudeerd wordt als de Klingons in TNG. Horvat kreeg het idee voor de Trill bij
het bestuderen van zijn aquarium, een mini-ecosysteem waar sommige levensvormen in symbiose een relatie vormden. Horvat nam het
idee een stap verder - "Hoe zou het zijn als er twee levensvormen zijn waarbij de ene in symbiose leeft in de ander?"

Door dit gegeven te combineren met de mogelijkheid van een love story voor de onderbelichte personage van Bevel'ly Crusher, onstond Odan.
(Notitie: Ik zal de Gastheer die we als eerste zagen aanduiden als "Luz Odan" - naar de acteur die hem speelde, Odan als Riker zal aangeduid wor
den als "Will Odan" en de laatste Gastvrouw, in de epiloog van de aflevering, is al bekend als Kareel Odan.l

Devraag die Horvat naar voren wilde brengen met de Trill was niet het concept van symbiose en de gevolgen daarvan, maar betreft meer een vraag
die Beverly stelde aan DeannaTroi in de derde scene van Horvat's script - "Wat was het waar ik van hield bij Odan? Zijn ogen.... zijn stem? Als dat
alles was geweest zou ik na een periode van rouw door kunnen gaan met het leven... ". Zij gaat verder met lamenteren over het feit dat het wezen
Odan, van wie zij nog steeds hield, sprak door Will Riker, iemand van wie Beverly hield "als van een broer". (Notitie: Horvat drong er sterk op aan
dat Riker de ontvanger van Odan zou zijn want hij wilde het concept, door twee personages te dwingen samen te gaan die niet vaak samen gingen,
meer kracht geven.l Later accepteert Beverly "Wil! Odan", ondanks alle uiterlijke veranderingen. Als de symbiant overgebracht is naar een vrouw
wijst Beverly dezeKareel Odanar. al zijn ze nog steeds verliefd. Dit is niet noodzakelijkerwijs het gevolg van homofobie aan de kant van Beverly maar
omdat ze de veranderingen niet meer kan verwerken. "Hoe lang zal deze Gastvrouw meegaan?"

In DS9 wordt Horvat's oorspronkelijke vraag niet genegeerd: het is verder uitgewerkt. De actuele vraag is niet "Wat is het waar we verliefd op
worden in de ander?" maar "Waardoor ontstaat vriendschap?". Sinds het Kirk-Spock-McCoy tijdperk is dit net zozeer een bestanddeel van Trek als
het credo "to seek out life and new civilizations". Echter, Benjamin reageert niet op Jadzia zoals Beverly reageerde op Odan, maar verschuift zijn
kijk op de zaak naar vriendschap en verwerkt de veranderingen zo goed en zo kwaad als hij kan. Hij is nu degene die Jadzia begeleidt (al steekt ze
hem zo nu en dan de helpende hand toe en gebruikt hij nog regelmatig haar bijnaam "old man" - verwijzend naar "old man" Curzon) met als gevolg
dat de vriendschap veranderd is.

De epiloog van "The Host" in DS9 is ironisch en zeer opmerkelijk, op het griezelige af, zoals de artiest, nu bekend als Alexander Sidding, vertelde in
de "T.V. Guide": " Op Conventions is de eerste vraag gegarandeerd 'Wanneer komèq jij en Dax samen?" Zijn personage is, net als die van Odan's
"Dokter Beverly", een Chief Medical Officer. Echter, in de fanzines (*) en op Internet zijn de meningen verdeeld over de vraag of de fans echt achter
het idee staan om bepaalde aspecten van Horvat's oorspronkelijke concept opnieuw uit de werken en weer een dokterffrill romance te laten
ontstaan!

Het Ras en de Cultuur (Voor zover een fan het kan gissen)

Michael Horvat vertelde in een "Starloq" interview dat hij een complete schets had gemaakt voor de cultuur van de TrilIs en hoe het functioneerde.
Slechts weinige aanwijzingen hebben de T.V. bereikt. Laten we beginnen met de Gastheer.



Als eerste: telepaten/empaten zullen zeer veel moeite hebben om TrilIs
te "lezen". Oeanna Troi merkt op dat zij Luz Odan niet erg goed kan
"lezen" - zijn psyche was zo'n turbulente mix dat Oeanna niet kon uit
maken wat hij verborg of waarom hij dat deed. Hij was ook niet open
hartig naar Beverly toe over wat hij was en Beverly had geen enkel
inzicht in de fysiologie van de TrilIs. (Wetende wat OS9 fans nu weten
over de eerloze Symbiose Raad, is het aannemelijk dat toen het nieuws
van de "Will-Odan" ramp ze bereikte, ze reageerden met het overspoe
len van de gegevensbestanden van de Federatie met informatie over het
behandelen van gewonde TrilIs - Joined en Unjoined (*), vandaar dat
Julian, wat Trilis betreft, beter onderlegd is dan Beverly.

LuzOdanhield opzettelijk voor anderen verborgen wie hij was en verzon
uitvluchten om te verklaren waarom hij de transporter niet kon
gebruiken, de vraag wat hij was ontwijkend totdat het noodzakelijkwas
zijn positie als Joined Trill aan Beverly bekend te maken. (Letterlijk op zijn
doodsbed.l Hier leerden wij dat de symbiante wezens lang leven. Luz
Odanverteld Beverly dat zijn menselijke lichaam "slechts een Gastheer
is", en alleen in dezeaflevering werd de symbiant een parasiet genoemd.
Ook verteld hij dat de Trilis al "millenia" lang op deze manier leven.
VolgensHorvat, en proefdrukken van de OS9 "schrijvers bijbel", was het
een milieurampdie het noodzakelijkmaakte dat de twee zelfstandig func
tionerende rassen, de wormachtig symbianten en de mensachtigen,
samen te gaan zodat beide rassen zouden overleven.

M
ijn gedachten over hoe dit zo gekomen ts: de mens
achtige TrilIs, die een Industrieel Tijdperk doormaakten
(25.000 jaar geleden - volgens Michael Okuda).
vervuilde hun lucht en water tot aan de grens van het
maximaal toelaatbare, en omdat de TrilIs een sterke,

bijna oppressieve, regering hadden werd informatie hierover niet
beschikbaar gesteld. De ramp voltrok zich vervolgens met een reeks
vulkanischeuitbarstingen die nog meer giftige gassen de lucht in spuw
den. De giftige chemicaliën waren er de oorzaak van dat ongeveer de
helft van beide bevolkingsgroepenstierf.
Bepaalde stammen (verwijzend naar de Aborigionals op Aarde) be
oefenden 'Joining" als,een religièuze ritus. Het was een staat van over
gang naar volwassenheid, zij lieten symbiant en Gastheer samen ster
ven. (Dit verklaart de religieus geladen ritus die we zagen in
"Emissary".l Van deze stammen kwam ook het begrip "Hoeder", aan de
telepaten van deze stammen werden shamanitische gaven
toegeschreven, een gids tussen dewereld van de dodenen de levenden,
en tussen de wereld van symbiant en mensachtige. (Vandaarhet jantara
ritueel in "Facets" en de Hoeder in "Facets" en "Equilibrium".l

Het "beschaafde" deel van de Trill samenleving was verbaasd dat deze
stamleden de vervuiling zo goed doorstonden. De elite van de samen
leving (diegenen die de samenleving beschouwden als "beter" dan "de
ongewassen massa") begon meteen met het binnenhalen van sym
bianten en werden Joineds.

Toenbespotten zij de mensachtigen die in rang onder hen stonden enzei
den dat hun domheid de oorzaakwas van hun zelfmoord. De mensen, die
geen toegang hadden tot tegengestelde informatie, waren het daar mee
eens.

Voor zo ongeveer de eerste honderd jaar was het gebruikelijk dat de
symbiant en de Gastheer gezamenlijkstierven. Maar toen ontdekt werd
dat de symbiant overgeplaatst kon worden naar een andere Gastheer
werd dat ook gedaanen een storm van gebeurtenissen brak los. Joined
religieuze leiders die de aandacht bleven vestigen op de minder
waardigheid van de mensachtigen, voegden er nog aan toe dat een
mensachtige slechts één leven kon leiden en de Joined omvangrijkere
kennis en wijsheid bezaten, ver buiten het bereik van de eenvoudige
mensachtigen.

Ondertussen kwam het Industriële Tijdperk (25.000 jaar geleden, vol
gens Michael Okuda) tot een einde, zoalsvoorgeschreven door de Joined
heersers, die er geen vertrouwen in hadden dat de Unjoinedhun fouten
niet zouden herhalen. De Joined werden meer en meer gezien als de
ouders van de samenleving, de bewaarders. Heel langzaam kwam de
industrie weer tot leven (maar nu met betere condities dan voorheen en
onder leiding van de Joinedl.

Het ideedat eenmensachtige onbelangrijk is in vergelijking met eensym
biant wezen, en dat de Joined uitverkoren waren boven allenwas stevig
ingenesteld.

Eenopstand, die de hele planeet omvatte, brak los 5.000 jaar voor OS9.
Mensen protesteerden tegen de macht die ~ Joined hadden over
vrijwel ieder aspect van het leven. "Waaropl zoudengewone, talentvolle
mensen niet Joined worden?" en "Waarom kunnen Unjoinedmensenniet
ook mee beslissen?". De eerste eis werd met grote tege~zin ingewilligd
door de Joined die uit een groep dokters, psychiaters en de heersende
elite later de Symbiose Raadvormden. De Unjoinedkregen enkele sym
bolische posten in de regering en de Raad toebedeeld. De mensenwaren
tevreden en zij die dit niet waren werden afgedaanals radicalen die het
zwijgen opgelegd moesten krijgen. Dit systeem bestaat tot op de dag
van vandaag en heeft zich ontwikkeld tot een gerespecteerde cultuur
binnen de Federatie (al zoudenBenjaminSisko en Julian Bashir het liefst
de plaats nooit meer zien).

Het Gastheer Stelsel
(ofwel de kinderen in de cultuur van de TrilI)
Teneerste is de aandrangom eenJoined te worden sterk cultureelbepaald
om de mensenals het ware van wieg tot graf ervan te doordringen dat
mensachtigen minderwaardig zijn en zich moeten onderwerpen aan de



"ouders van de samenleving". Dit wordt versterkt door de informatie
waar mensen over kunnen beschikken.

Politieke Correctheid volgens Aardse/Amerikaanse begrippen heeft
Trillian nog niet bereikt, dit zal ook nooit gebeuren (tenzij het verhaal van
Joran Dax uitlekt - dan heeft de Raadwat uit te leggen!). De leerboeken
die als lesmateriaal aan de kinderen worden toegezonden moeten eerst
zijn goedgekeurd door de Symbiose Raad - zij kan ieder onderdeel waar
zij zo haar bedenkingenover heeft censureren. De grote historische
figuren die in de leerstof behandeld worden zijn Joineds, en de bood
schap dat mensachtigen minderwaardig zijn en zich moeten onderwer
pen aan "de ouders van de samenleving - de Joined" is luid en duidelijk
aanwezigin de boeken.

Huwelijken tussen Unjoineds moeten ook door de Raad
bekrachtigd worden - als paartjes tenminste ookmaar enige
hoop willen hebben dat hun nakomelingen Joined kunnen
worden. Jadzia's ouders moesten voor de Raadverschijnen,
zij kregen toestemming - zoals de meeste paartjes.

Huwelijken tussen Joineds zijn gearrangeerd op grond van genetische
compatibiliteit. Dit is de reden waarom Jadzia zei dat Joineds niet in
romances geïnteresseerd zijn. En (volgens mijl is de reden dat Odan loog
tegen Beverly over zijn status als Joined, de zinderende passie die hij
voor haar aan de dag legde.

Dit is, volgens de voorschriften van zijn samenleving, die stellen dat
Joineds terughoudend moeten zijn in hun emoties en relatie met
anderen, ongepast. Dit omdat deze van voorbijgaande aard zijn - het
intellect, voornaamste waarde in de Trill samenleving (én algemene
belangstelling voor iedereen, niet zoals de koude, numerieke logica van
de Vulcansl kan vele levens lang vastgehouden worden. Jadzia's relatie
met Ben (de voortzetting van de rol van mentorl is de plicht en juiste
relatie voor een Joined (ik heb niet gezegd dat het niet leuk kan zijn en

voor beide partijen voordelen kan hebbenl. Echter, Jadzia is voor langere
perioden buiten het bereik van de invloed van haar thuiswereld, zij
ervaart dat de weg van de Raad niet de ware weg is en, ook al zijn ze
zwijgzaam, de meerderheid van haar mensen steunen het stelsel niet.

Na de geboorte worden de kinderen, ongeacht de status van de ouders,
met rust gelaten tot ze ongeveer twee, drie jaar oud zijn. Dan bepalen
de eerste genetische scans en intelligentie testen welke kinderen over
de genetische capaciteit beschikken om Gastheer te worden (ruwweg
50% in dit stadium!. Vanaf dit punt wordt hun opleiding nauwkeurig in
het oog gehouden. Zij die geacht worden "ongeschikt" te zijn worden in
de richting van hand- of vakarbeid gestuurd.

Het schoolsysteem is vergelijkbaar met het Amerikaanse basis onder
wijs maar de individuele sturing is meer als in het Europese schooIsys
teem. Psychologische testen, nog meer genetische scans en standaard
testen worden geJlruikt om de voorraad verder uit te wieden als de
kinderen de eerste jaren van de puberteit bereiken. En ook moet er
iemand worden gevonden die hun verdere studie sponsort. Op dit punt
gaat slechts 20% verder. Jadzia's
zuster moest in dit stadium uit
vallen. Zij die uitvallen stromen
door naar matig prestigieuze witte
boorden banen op middelbaar
niveau.

Als de puber zo (onlgelukkig is om
zo ver te komen worden ze onder
worpen aan een nog sneller leer
programma - vergelijkbaar met een
Japanse dril school. Zijworden van
hun familie gescheiden en overge
dragen aan Joined leraren en huis-



meesters. De Kandidaten (zoals ze nu
genoemd worden) worden dag en
nacht er toe aangezet om te stu
deren, en zichzelf nog meer te moti
veren. Velen die het niet bij kunnen
houden plegen zelfmoord (de zelf
moord cijfers bij Trilis zijn
astronomisch vergeleken bij de
AardeJ. Op het tijdstip van de Joining
kent een Trill als Jadzia tenminste een
maar meer waarschijnlijk twee
mensen die gestorven zijn door zelf
moord. Dit verlies van getalenteerde
jeugd wordt gezien als een tragisch
maar onvermijdelijk onderdeel van het
Trill leven, ook is het (in de ijskoude
ogen van de Raad) een manier om de

competitie uit te dunnen. De Raad sluit bij het selecteren van de
Kandidaten zelfs weddenschappen af op het feit dat een van iedere zes
kandidaten zelfmoord zal plegen voor het volgende stadium: de Inwijding.op 18-jarige leeftijd, na het voltooien van de studie bij de

eerste "drilschool" - te vergelijken met de propaedeuse,
worden de Kandidaten ingewijd. De Inwijding gebeurd op
basis van de behaalde resultaten bij de testen, studies,
projecten en activiteiten op de "drilschool" (en op een

andere, onuitgesproken voorwaarde - ze zullen zich gedwee voegen in
het systeem). De opleiding voor Wijdelingen is nog intensiever dan
"drilschool". Het leven van de Wijdeling wordt beheerst door eindeloze
uren van studie, onderbroken door gehoorzaamheidstraining: Dosset
Training.
Dezetraining zette de vorderingen van de Raadkracht bij... daarbij inbe
grepen het zich voegen in het systeem.

De Joining

Als een Wijdeling alle testen achter de rug heeft volgt de Joining.
Het ritueel is oud, beladenmet traditie en zou, uit het oogpunt van een
buitenstaander bezien,wel eens het enige kunnen zijn wat mooi is aan
het hele stelsel.

Als eerste voltooid de Wijdeling haar laatste testen. Dan neemt ze als
Unjoined afscheid van haar familie, zij nemen afscheid van haar met
feestelijkheden, tranen en goedemoed. Net als bij een huwelijk op Aarde
kan een familie failliet gaan bij het financieren van de OvergangsViering.

De avond voor de Joining ontdoet
de Wijdeling zich van haar kleding
en kleed zich in een ritueel gewaad
voor de Gastvrouw, deze is wit en
blauw met zilveren draden en
brengt vervolgens de hele nacht
alleen, in gebed door. Zij brengt
hommageaan haar voorouders, de
goede Joined bestuurders, en de
veleGodenvande Trill. De Unjoined
Goden die over haar waken en de
Joined Goden die na aHoop over
haar waken. Meditatie in een
zaamheidis nodig, een overpeinzing

van alles wat ze geweest is.

De Oude Gastheer zit in zijn eigen cel en is verzonken in zijn over
peinzingen.Zijn gewaad is rood met koperen draden (koper wordt door
de Trill meer gewaardeerd dan goud). Hij sluit vrede met de Joined
Godenen overdenkt het feit dat zijn tijd nu voorbij is en dat zijn erfenis
doorgegeven zal worden.

EenHoeder-Priester komt naar de Oude Gastheer toe en verteld hem
dat zijn tijd gekomen is. Eenandere Hoeder-Priester vraagt de Wijdeling
op ze klaar is. Zij worden een wachtkamer binnengeleid, op een gurney
(een soort verrijdbare brancard) gelegd en naar de Joining Kamer
gebracht.

Het licht is gedempt. Pijn
onderdrukkende velden zijn
geactiveerd. De Hoeder
Priesters zingen op monoto
ne toon een Hymne, terwijl
de Dokter-Priesters met
moderne. apparatuur - de
navelstreng van de symbiant
wordt echter nog steeds
doorgesneden met een ri
tuele gouden (gelijk aan het
zilver in de Terran cultuur)
schaar, symbool voor het
samenkomenvan het nieuwe
en het oude.

De symbiant wordt uit de
Oude Gastheer genomen,
een snede is gemaakt in de
onderbuik van de Nieuwe
Gastvrouw. De symbiant
wordt op haar onderbuik
geplaast en op het overlevingsinstinct graaft het zich in..... Na aHoop
wordt de wond gesloten, de versufte Nieuwe Gastvrouw wordt naar de
verkoeverkamer gebracht. De Oude Gastheer wordt naar een zieken
huiskamer gebracht om te sterven.

Als de Nieuwe Gastvrouw hersteld is wordt ze naar haar bezorgde fa
milie gebracht, maakt haar nieuwe naam bekenden de familie bevestigd
haar nieuwe status door haar iets persoonlijks aan te bieden als een
huldeblijk.

Dit is het dan, de visie van een cynicus op de cultuur van haar favoriete
personage. Wees zo vrij om me een e-mail te sturen op:
allronix@ix.netcom.com als je hiaten vindt in de logica.

lf Mededeling van de vertaler:
On Spec : in dit geval een script dat op eigen initiatief is geschrevenen

ingestuurd,veelalmet veeluitgewerkte achtergrond informatie;
Fanzines : onoficieële fanmagazines;
ToJoin : bij elkaar voegen.

Door .Jcsstca Marie I~ruceh
Vertaald door Sonja Ardccl



Deel 1 t/m 6:

f/ 49,95

Deel 7:

(Prijzen onder voorbehoud)



Marvel comics hebben hun rechten veilig
gesteld om Star Trek achtige stripboeken uit te
brengen.

Jonathan Frakes heeft volgens onze informant
zijn handtekening gezet om ST VIII te regiseren.
De 8e Star Trek film zal echter niet de naam
'Ressurection' heten aangezien deze titel al
gebruikt zal worden voor de 4e Alien film. De
titel is nog niet bekend, wel zal het verhaal
bezoek krijgen van de Borg en zal er wederom
door de tijd gereisd worden.

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd
aan een Deep Space 9 blooper tape. Onze laat
ste mol indiceerde dat het enige exemplaar in
de kluis van Paramount ligt (kombinatie: 5*links
68, 4*rechts 23, 3*links 68, 2*rechts 2, links
8J.

De 'ratings' ofwel kijkcijfers waarop zoveel pro
gramma's beoordeeld worden geven aan dat
DS9 een top programma is. De laatste afle
veringen staan allemaal in de top 10. Dit zijn
scores waar elke producent van kwijlt. Met
Voyager is het minder goed gesteld. Die scoor
den niet beter dan een 91 e plaats. Of dit bin
nenkort het einde betekent voor de serie is niet
bekend, we houden onze 'punt'oren open.

In Voyager zullen we binnenkort de 'ogen' van
Geordi La Forge in aktie zien. Hij is zojuist klaar
met het regiseren van de aflevering
'Dreadnought'. Hierin moet T'orres het op
nemen tegen het verdediging systeem van een
hele speciale torpedo.
We gaan nog even verder met nieuws uit het
Delta kwadrant (onze mensen zitten overall.
Kapitein Janeway komt in aanraking met de Q.
Onze humoristische vriend moet een broeder

tegenhouden als hij zelfmoord wil plegen.
Tijdens deze hoorzitting zal hij mensen
oproepen waaronder commander William T.
Riker. De uitslag kun je alleen krijgen indien je
AZSCCX4200 clearance hebt. Neem hiervoor
kontakt op met XXXXXXX(censuurJ.

Wij blijven nog even bij numero uno van de
Enterprise. Commander William T. Riker zal
onder de valse naam Jonathan Frakes werken
aan een multi media produkt genaamd" Murder
at San Simeon"
Dit werkstuk zal op lokatie gefilmd worden.
Aangezien deze lokatie geen strategische
waarde heeft voor het keizerrijk had onze mol
verder geen moeite genomen meer info vrij te
krijgen. Mijn luitenant heeft hem hedenmorgen
beter gemotiveerd. (het gips wordt volgende
week verwijderdJ. Ookzal Riker onder de naam
Jonathan Frakes een NEW TECHprogramma
runnen op de discovery channel. Dit begint in
februari.
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In januari werden de genomineerden benoemd
voor de 'codee'. Dit is de software equivalent
van de oscar. Op de lijst staan :
1. De Omnipedia (beste programmal
2. HTTP://www.paramount.com/voyager
(Paramounts Voyager site is genomineerd als
beste www siteJ.
3.Science fiction, the gold collector (beste
multimedia programma met acteurs
(L.Nimoyll.

Tot zover de nieuwe gegevensvan de TalShiar.

TOP S€CR€T
«o=v mEl WAnT TO TRAVEL).

door Lawrcncc van Rijn
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GOLD'S LAW

'/\ column abour errors
will contain errors"

kee allemaal, het is weer nit-~O~pickerstijd, wat zoveel
betekent dat wij weer in Star
Trek gaan grasduinen naar
fouten, technische proble

men, tegenspraken en bloopers.
Allereerst dien ik jullie te vertellen dat met het
uitkomen van een navulpaknits over The Next
Generation, beter gezegd de Nitpickers Guide
For Next Generation Trekkers, ik in de
toekomst wat minder aandacht ga besteden
aan The Next Generation. Ik denk dat de
meeste nits nu wel zo'n beetje ontdekt zijn. Zo
heb ik de afgelopen maandenzeker een derde
van mijn nits weg kunnen
gooien, simpelweg van
wege het feit dat dezenits
ook ontdekt zijn door
andere nitpickers.
Vandaar dat ik me zoals
gezegd,wat meer ga toe
leggen op Deep Space
Nine. Met Star Trek
Voyager heb ik andere
plannen, maar daarover in
een later stadium meer.
Dat neemt overigens niet
weg dat er in de Next
Generation nog steeds
juwelen van nits verbor
gen zitten ...
Een paar van deze prachtige fouten wil ik jullie
zeker niet onthouden.
Bij voorbeeld in de aflevering "Timescape" ...
Let goed op het paneel in de foodreplicator,
wanneer Picard het vuile bestek en borden
opruimt. In het paneel kun je in de linkerhoek
een geluidsman met een koptelefoon op, zien
wegduiken!
Ookzag ik laatst in de film "Generations" weer
een schitterende productiefout. Wanneer
Geordi en Data samen het observatorium
onderzoeken, zie je duidelijk weer het bandje
zitten waarmee La Forge zijn VISORophoudt!
Dit keer is het bandje echter niet van zwarte
stof, maar van transparant plastic, waarschijn
lijk omdat dit gefilmd is op echt filmmateriaal in
plaats van videotape.
Hoedan ook, nits zullenaltijd nog te vindenzijn,

maar in ieder geval een stuk minder als
voorheen het geval was. Deep Space Nine
wordt een waardig opvolger van de Next
Generation, wat gaat betekenendat ik niets zal
nalaten om jullie de fouten te laten zien die de
makers van Trek erin laten zitten. Nogmaals,
dit is niet bedoeldals kritiek! Verre van dat, het
is juist leuk om Star Trek eensmet andere ogen
te bekijken. Nitpicking is bedoeld als een hom
mageaan alle makers van Trek.

"lf Wishes Were Horscs"
Stardate 46853.2

0.08.40 O'Brien drukt op zijn communicator
om contact te leggen met security. Let goed
op... Hij drukt niet op zijn communicator, maar
er net iets onder!

Hij raakt het ding niet eens aanen toch laat het
een signaal horen!

UThe Forselscn"
Stardate 46853.2

Het is een open deur intrappen, ik weet het,
maar Lwuxana Troi zegt in deze aflevering
glashard dat Betazoids niet de gedachten van
Ferengi kunnen lezen. Tochzien we in de Next
Generation televisieserie minstens twee
gevallen waarin haar dochter Deanna de
gedachten van een Ferengi leest. Phill Farrand
had deze nit natuurlijk al lang gepubliceerd,
maar ik vond dat ik het even moest vermelden.

Verder is het opvallend dat Lwuxana in deze
aflevering spreekt over de Ferengi's. Ieder
naslagboek over Trek spreekt in de meer
voudsvorm steeds over Ferengi. Enkel- of
meervoud, Het blijft Ferengi.

0.04.10 De door Odo gearresteerde
Dopterian, is een ware kunstenaar in het
zakkenrollen. "When did you join Starfleet?"
vraagt Odo terwijl hij een communicator
beschuldigend omhoog houdt... Sorry hoor,
maar hoe krijgt iemandhet voor elkaar om een
communicator te stelen? Laat zo'n ding geen
signaal horen als je het aanraakt?

0.11.29 t/m 0.11.40 Let in dezescene eens op
de rechterhand van Odo. In dezecloseup, wan
neer hij zich omdraait naar Lwuxana, heeft hij
de toppen van vingers achterop zijn PADD.

Voor diegenen die niet
weten wat een PADD is,
dit is een electronisch
klipbord die we wel vaker
zien binnenTrek. Dan ver
springt het shot
(0.11.31) naar een me
dium close up en nu be
vinden zijn vingers zich
bovenopzijn PADD.

Op 0.11.35 verplaatst de
camera zichweer naar de
originele positie en Odo's
vingers bevinden zich
weer achterop de PADD.

0.34.03 Eerst leek het me onmogelijkom na te
gaan, maar de plasmaexplosie is exact dezelfde
ontploffing uit de aflevering die hiervoor werd
gemaakt, If Wishes Were Horses. Alleen de
achtergronden verschillen. Ik kwam pas achter
dezenit na een inspannendebeeldjevoor beeld
je playback op twee gekoppelde video's die
zeker een kwartier duurde!

"Drernatis Pcrsonac"
Stardate 46922.3

0.36.51 Sisko rukt met veel geweld zijn com
municator van zijn borst en smijt deze op de
grond. Een vraagje, waarom maakt het ding
geen geluid zodra hij dezeaanraakt? Hetzelfde
zien we gebeuren met de communicator van
O'Brien.

.22 'O~~~~~Bm ~



"Duet"
Stêlrdêlte Unknown

echter, genomenvanaf zijn rug, hangt zijn
linkerarm weer plotseling langs zijn lichaam.

0.13.27 Arme Worf heeft werkelijk een rotdag.
Let op zijn pips, die kraaltjes die zijn rang
aangeven, en je zult zien dat deze schuin op
elkaar in plaats van recht naast elkaar zitten.

0.30.13 t/m 0.32.24 Dezescene speelt zich
af in het kantoor van Odo.Let eens goed op de
computer die verzonken ligt in het bureaublad.
Hierin zit een beeldscherm waarop we de
Cardassiaan Gul Dukat zien die een gesprek
met Odo heeft. In de linkerbovenhoekvan het
beeldscherm zit een witte stip die zich van
west naar noord beweegt en weer terug. Deze
cyclus duurt ongeveer tien seconden. Echter,
telkens wanneer de camera
verspringt naar een reac
tieshot van Odo terug naar de
computer, zienwe dat de witte
stip absoluut niet synchroon
loopt en afwijkt van de positie
waar het logischerwijs behoort
te zitten.

0.39.45 Let goed op de make
up van Aamin Marritza. We
weten allemaal hoe
Cardassianen eruit zien. Twee
richels lopen langs de ogen
naar de wangen toe.
Gedurende de hele aflevering
zien we dat deze richels niet
helemaal op de huid plakken,
alsof de randen niet goed
aansluiten. Dit zou geen nit zijn
ware het niet dat we in deze
scene de ruimte tussen de
richels en de huid zeer goed
op elkaar aansluiten. Ineenszijn
de randen goed opgevuld.Geen
schaduw te zien, de make up
loopt gewoon goed door.

0.14.23 tlm 0.14.50 Kan Geordi dat beeld
scherm op de brug van de Enterprise niet eens
nakijken? In het halftotaal met Picard op de
voorgrond, zien we Duras zitten met links en
rechts naast hem twee metalen kastjes. In de
close up, op 0.14.32, zijn de kastjes ineens

scene zien we de communicator van Sev.
Crusher verspringen. Dan zit hij weer onder
haar jasje, dan weer hangt haar jasje langs de
zijkant van haar communicator. Dit herhaalt
zich een aantal malen.
Miranda Goedhart, een journaliste voor de TV
Studio, het programmablad van de KRO, heeft
van deze nit overigens een prijsvraag gemaakt,
waarmee je hele leuke Star Trek artikelen kon
winnen. Maar dat kun je nu wel vergeten: de
prijsvraag is allang afgelopen...

0.21.53 t/m 0.22.17 Riker, Picard, Tomalaken
Troi stappen de turbolift in. Riker geeft de com

puter de opdracht om naar de
brug te gaan. Kijk eens goed
naar de lichtvensters in de
zijkant van de turbolift. Ik ben
er niet helemaal zeker van,
maar het lijkt erop dat de lift
omlaag gaat in plaats van
omhoog. De brug is het hoog
ste punt op de Enterprise.
Vanaf ieder ander punt op het
schip is het alleen mogelijkom
op de brug te komen met een
lift die omhoog gaat.
Nogmaals, ik ben er niet hele
maal zeker van, maar het lijkt
er toch sterk op.

verdwenen. Op 0.14.44 zijn de kastjes er
ineens weer!

Tenslotte ga ik jullie toch nog confronteren met
wat nits uit de Next Generation... Ik kan het
tenslotte niet laten.

"Reunion"
Stêlrdêlte44246.3

0.35.32 Eenerg leukenit op een toch wel zeer
dramatisch moment. Nadat K'Eleyr gestorven
is legt Worf haar voorzichtig op de grond.
Echter, voordat haar hand de vloer heeft kun
nen raken, knippert zij nog twee keer met haar
ogen. Sterke gasten, die Klingons!

"Futurc Imperfect"
Stêlrdêlte44286.5

0.12.27 Dit is een halftotaal. Worf kijkt
K'Ehleyr aan, wijst met gestrekte arm naar
Alexanderen schreeuwt: "He knows nothing of
our ways.. !" In het daaropvolgende shot 0.06.42 t/rn 0.07.43 Gedurende deze hele

"The Wounded"
Stêlrdêlte44429.6

0.03.59 Ik heb het al eens
eerder gezegd, maar het
beeldscherm op de brug doet
vreemd. Wanneer we het
beeldscherm zien met Data op
de voorgrond, zien we Gul

Macet vanaf de knieën. In de close up, op
0.04.20, zienwe hem vanaf de borst. Waarom
zoomt het beeld steeds in en uit?

0.10.21 Dit is de scene in de observation
lounge. Wanneer we Riker zien, zien we de
sterren in de achtergrond van rechts naar
links bewegen. Echter, wanneer O'Srien aan
het woord komt, bewegen de sterren ineens
van links naar rechts!

Door Herik Groenendijk
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Babylon 5 wordt uitgezonden door RTL-5op zaterdag. Deze serie heeft
nu al een schare trouwe fans waaronder vele Star Trek fans.
Het bijzonderevan Bab5 is dat J.M. Straczynski zijn verhaal in vijf seizoe
nen uitwerkt en dus een einde kent. Er is daarop wel al een vervolg op
uitgewerkt maar hieraan zal hij niet meer meewerken. Wat algemeen als
een nadeelwordt gezien van Bab5 is dat de modellen en achtergronden
volledige computer effecten zijn, het ziet er als een computerspelletje
uit, te uitgekiend en niet levendig genoeg. George Lucas zal zeker geen
gebruik makenvan computertechniek zoals in Bab5 voor zijn nieuwe Star
Wars trilogie. Hij zal meer gebruik maken van bewerken en computer
manipulatie met echte achtergronden. Zijn eerste deel komt in 1998 uit.

Feiten IZn achtcrqrondcn

Elkseizoenheeft een titel. Het 1e seizoen heet "Signs and portents" en
het 2e seizoen heet "the coming of shadows".
Babylon 1 t/m 3 werden gesaboteerd en vernietigd. Babylon4 verdween
24 uur nadat het operationeel was geworden.
Babylon 5 wordt in het eerste seizoen gerund door Sinclair. Hij vocht in
de Minbari-Aarde oorlog waarin eerstgenoemde ras aan de winnende
hand was. In een hopeloze kamikazevlucht verloor Sinclair het bewust
zijn en in die tijd moet er iets gebeurd zijn. Iets waar de Minbari enorm
van geschrokken zijn. Toenhij 24 uur later bij zijn positieven kwam, had
den de Minbari zich teruggetrokken en was de oorlog voorbij. Dit raad
sel hangt Sinclair voortdurend boven zijn hoofd.

Rang (horizontale strepen op de schoudersl, Goud: Commando, Zilver:
Commandostaf, Rood: Medisch personeel, Geel: Wetenschappelijk per-

~-
soneel. Het station is 5 km lang en heeft een diameter van 1 km.
Capaciteit: 250.000 wezens, Oefensie: 48 SA-23E Mitchell-Hyundyne
Starfuries, laagniveaudefensiegrid en verschillende wapen opstellingen.
Hoofd computer Bab5 station is een Kristallen menselijk-buitenaardse
kruising. Bab5 behuisd verschillende secties die in verschillende snelhe
den roteren. Bab5 bevind zich in het L-5 punt in een binar sterrenstelsel
tussen een maan en een dorre planeet.
Oe planeet heet Euphrates.

RuimtlZrlZizlZn-HyplZrspaclZ

Spring punten oftewel Jump-points' zijn hulpmiddelen die doorgangen
creëren in de Hyper ruimte. Deze bevinden zich op veilige afstand van
Bab5 in geval dat er een probleem plaats vindt, de doorgangen zijn
extreem krachtig. Ruwe afstand van Vorlon naar Bab5 is 10 dagen door
Hyperspace,

Sinclair vcrtrekt

In de eerste aflevering van het 2e seizoen 'Points of Departure' wordt
Commander Jeff Sinclair (Michael O'Harel opdracht gegeven naar de
Minbari thuiswereld te vertrekken. Hij wordt vervangen door Captain
John Sheridan (Bruce Boxleiterl en er breekt oorlog uit tussen de Narns
en de Centauri's, Het 2e seizoen wordt grimmiger.
Als gastacteurs keert Walter Koenig als Psi Corps Agent terug en zien
we ook Dwight Schultz (Murdock in de A-Teamen Reginald Barclay in
Star Trek 'TNG'l.



The X-Files te koop op video!
Fox video gaat een aantal zeer spannende afleveringen uit de serie op video uitbrengen. Met opna
men die nooit eerder op televisie vertoond zijn geweest. File 1 "The Unopened file", met de daarop
extra spannende, anderhalf durende pilot-aflevering, is nu te koop. Dit jaar zullen er nog drie
videobandengaan verschijnen: "The X-Files: File 2 "Tooms", File 3 "Abduction" en File 4 "Colonv".
TheX-Files is een serie die losjes gebaseerd is op bestaande files van de FBI. Op Internet vind je over
elke aflevering meer informatie en achtergronden over deze bestaande files.

Goed nieuws is, dat er ook een X-Files bioscoop film in de maak is. Het derde seizoen is in Amerika in
volle gang en ook na de bios-film gaat men door met de serie.

SPACE: ABOVE AND BEYOND

David ouchovny (Fox Mulderl kun je schrijVen via:
20th Century Fox, 10201 W. Pico Boulevard, Los Angeles, CA 90035, USA of POBox 900, Beverly Hills, CA 90213, USA.

Bron o.a.: HITKRANTen Jeffrey de Koning.

Oe duurste serie die 20th Century Foxooit gemaakt heeft. is een serie met veel spektakel, romantiek en actie die zich ver in de 22ste eeuw afspeelt.
GlenMorgan en James Wong waren respectievelijk uitvoerend producent en scenarist van 'Space: Above and Beyond'. Dit duo werkte eerder samen
voor de serie 'The X-files'.

In het jaar 2140 leven de mensen op aarde in vrede met elkaar. In de overtuiging dat de mens alleen is in het universum, begint men andere pla
neten te koloniseren. Niets blijkt echter minder waar wanneer een kwaadaardig ras van buitenaardse wezens de nieuwe gemeenschappenop andere
planeten op gewelddadige wijze uitmoordt.
Oe volgende stap van de buitenaardse wezens is de aardbol. Hierbij krijgen ze echter wel te maken met de 58ste eenheid van het korps mariniers
van de luchtmacht en ruimtevaart. Dit is een dappere groep van jonge, eerstelaars gevechtspiloten die onder leiding staan van Mc Queen (James
MorrisonJ, een keiharde instructeur wiens bruuske manier van handelen slechts zijn bezorgdheid voor ziln pupillen maskeert.

Oe eenheid van Stg. Major Bougus bestaat uit de volgende personen. Nathan West (Morgan WeisserJ, een
kolonist wiens vriendin Kylen vermoord of ontvoerd werd door de buitenaardse wezens. Oe
aantrekkelijke en gevoelige Shane Vansen (Kristen ClokeJ die zo haar eigen redenen heeft om
tegen de buitenaardse wezens ten strijde te trekken: haar ouders werden vermoord tijdens een
eerdere oorlog die gevoerd werd met op hol qeslaqen robots. Cooper Hawkes (Rodney
Rowlandl heeft geen andere keuzedan vechten; hij kreeg een straf opgelegd waarbij hij het
korps mariniers moest dienen.

Als de militaire eenheid door een listig plan van de buitenaardse wezens op het ver
keerde been wordt gezet, raakt de 58ste eenheid verwikkeld in een gevaarlijke en
uiterst dodelijke oorlog. Met moed, vindingrijkheid en adembenemende
gevechtscapaciteiten moeten ze keer op keer de aardbol behoeden voor over
heersing door het kwaadaardige ras.

'Space: Above and Beyond' wordt uitgezonden door SBS 6 op maandag om
19.35 uur.



Tekwar is geschreven en geproduceerd door William Shatner.
De eerste serie bestaat UIt vier TV-films van anderhalf uur. Deze zijn nu
op koopvdeo door CIC uitgebracht. Oe wekelijkse serie is onlangs helaas
geschrapt.

niet zomaar de hele tijd met je wapen rond lopen zwaaien. Toch kunnen
plotseling Tek Goons, hulpjes van de Lords, uit alle hoeken en gaten, zelfs
van daken e.d., op je beginnen te schieten. Burgers kunnen ook
explosieve robots zijn dIe bIj contact met jouw exploderen. Onderweg
vind je op vele plaatsen zoals ziekenhuizen, banken, parken ect. wapens,
munitie, eten en E.H.B.O.-koffertjes. Je kunt ramen stukschieten en
door deze ramen springen, je ziet jezelf in een spiegel en zo zijn er nog
meer geinige dingetjes in het spel. Verder kun je met behulp van het
toetsenbord, muis of joystick (mijn voorkeur gaat naar het toetsenbord
uit) lopen, springen, knielen, omhoog en omlaagkijken. Je moet eerst
verschillende pasjes zien te vinden om weer verschillende deuren en
liften te kunnen openen voordat je de eerste Teklord kan vinden. Als je
hem hebt uitgeschakeld krijg je je eerste code om later de Matrix op te
kunnen. Zover ben ik zelf helaas nog niet.

Tekwar speelt zich in Los Angeles in het jaar 2045 af. Oe digitale drug
"Iek" beheerst de samenleving en de autoriteiten staan machteloos

Het spel kost f 119,~/bef 2298

SysTe<?:m eisen:

486DX-50mhz (Pentium is geschikter), 8mb RAM, dubbel speed CD
ROM drive, harddisc (40mb vrij), VGA, SVGA (voor 640x480 modus
512kb VESAcompatible).
Het spel is via je modem met een ander te spelen (minimaal 9600 Baud)
en met 2-16 spelers op IPXcompatibel netwerk.

tegen de Teklords. Oe Teklords staan onder leiding van Sonny Hokori. Zij
distribueren de Tekvla de Matrix, een virtueel landschap dat is ontstaan
door de samenvoegingvan alle electronische communicatiesystemen.

Jack Cardigan (Greg Evigan) was de laatste vijf jaar diepgevroren op
beschuldigingvan het handelen in Tek. Hij wordt in vrijheid gesteld om te
werken voor Walter Blossom, hoofd van de machtige Cosmic Detective
Agency. Jack moet de Teklords en vooral Sonny tegen houden.

Zijn vrouwen zoon zijn bij hem weg en verblijven bij een zeer dubieuze
zakenman.
Het is een paranoia wereld waarin een ieder verdacht is en alles zeer
mysterieus a?n elkaar hangt.

liet 'p<?:1

Capstone heeft in samenwerking met Wliliam Shatner het spel van de
serie Tekwar op ~e markt gebracht.
Capstone heeft Voor dit spel de "30 build engine" van -so FteaTms
(Apogeel gelicenseerd. Een soort "Doom" spel dus. In dit spel zit een
aardig verhaal en het geheel ziet er goed verzorgd uit, op de grapbics
na. Om het spel SVGA te spelen heb je eIgenlijk een pentium nodig.
Daarbij zet hij zeker 20Mb op je harde schijf, ondanks dat je van CD
speelt. Daarbij blijft h~ toch een stuk langzamer dan b.v Dark Forces of
Doom.

Walter Blossom (William Shatner) verschijnt het eerste op je scherm en
verteld je wat hij van je verwacht. Daarna selecteer een van de Teklords
die je moet vinden in een van de zevensectoren van de stad LosAngeles.
Daarna sta je op een metro station, via de metro ga je naar de ver
schillende sectoren. Dit vind ik persoonlijk zeer realistisch. Ook als je je
wapen trek, beginnen gewone burgers weg te duiken en te gillen. Daarbij
trekt ook de politie een wapen en begint op je te schieten. Je kunt dus





O
n 1915 formuleerde Einstein zijn
algemene relativiteitstheorie die
betrekking heeft op de invloed van
zwaartekracht. De theorie is vooral na
1960 actueel geworden, de tijd waarin

ruimtereizen gerealiseerd werden en de Star
Trek serie op televisie werd vertoond. De
invloed van de algemene theorie is daarin te
herkennen.
Over de relatie tussen de fantasie van Einstein
en de Star Trek auteurs vermeldt Krauss, een
groot bewonderaar van Star Trek, In zijn gloed
nieuwe boek .. The physics of Star Trek" het
volgende:

"Indeed, long befare the Star Trek
writers conjured up warp fields, Einstein
warped spacetime, and, like the Star Trekwnt
ers, he was armed with nothing other than his
imagination. Instead of imagining twenty- sec
ond- century starship technology, however,
Einstein imaginedan elevator. Hewas undoubt
edly a great physicist, but he probably never
should have sold a screenplay." p. 31
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Dit artikel bevat een eerste Introductie in de
Algemene theorie. In het intermezzo leest u
hoe de Enterprise bemanning haar kennis van
de relativiteitstheorie toepast. Daarna komt
het begrip versnelling aan de orde alsmede de
effecten van zwaartekracht op vallende
lichamen. De gelijkwaardigheid van
zwaartekracht en versnelling en de kromming·
van de tijdruimte (warped spacetimeJ.
In het vorige nummer van The Flying Dutch" is
de speciale theorie besproken die door Einstein
in 1905 is gepubliceerd. In dezetheorie worden
tijd en ruimte voor gelijkmatige bewegingen
relatief. De algemenetheorie maakt het begrip
versnelling relatief zoals duidelijk wordt uit het
liftvoorbeeld (elevator).

Intermezzo
De Enterprise beweegt zich met zeer hoge,
gelijkmatige snelheid door het heelal en
passeert de aarde. De bemanning observeert
gebeurtenissen op dezeplaneet en constateert
dat:
a. de klokkenop aarde langzamer lopen

dan de klokkenaan boord
b. de afstanden op aarde zich verkorten

Over dezeconstateringen ontstaat geen enkele
beroering. Tijdens hun opleiding hebben de
bemanningsleden immers kennis gemaakt met

de speciale theorie. De bemanning beschouwt
zichzelf in rust en ziet de aarde aan zich voor
bijbewegen. In een in beweging zijnde systeem,
de aarde, zullen klokken langzamer lopen en
meters korter lijken. Dit alles gezien vanuit de
Enterprise.
Deaardbewoners merken niets aan hun klokken
noch aan hun meetlatten. Omdat ook zij
geschoold zijn in de relativiteitstheorie kunnen
zij zich inleven in het gezichtspunt van de
bemanning en weten ze dat deze een correcte
beschrijving geeft. Tijd en ruimte zijn immers
relatief zoals uitgebreid beschreven in het
eerste artikel.

Nadat de aarde al lang is gepasseerd wordt de
Enterprise op Warpsnelheid gebracht en
begeeft zich op weg naar een andere positie in
het sterrenstelsel. In de buurt van planeten
wordt de Enterprise door de zwaartekracht
versneld. De bemanning weet dat het noodza
kelijk is om de algemene theorie van Einstein

toe te passen. Dankzij deze theorie weet de
bemanning wat bedoeld wordt met uitspraken
zoals:
a. versnelling en zwaartekracht zijn equivalent
b. de kortste weg tussen twee punten is een

kromme lijn
c. zwaartekracht kromt de ruimte
d. versnelling is relatief
Als u dit artikel leest weet u wat er met deze
uitspraken wordt bedoeld en kunt u nog meer
waardering opbrengen voor de auteurs van de
Star Trek vèrhalen.

Versnelling
Versnelde bewegingen zijn absoluut omdat u
binnen een versnellende auto of trein kunt
vaststellen dat er gas wordt gegevenof dat de
trein optrekt. Ook een waarnemer buiten de
auto of de trein zal van mening zijn dat er
sprake is van een versnelling. Een versnelde
beweging is niet op twee verschillende
manieren te beschrijven.
Einstein kon het niet verkroppen dat de
speciale theorie niet geldt voor versnelde be
wegingen. Van 1905 - 1915 heeft hij zich het
hoofd gebroken over de vraag: hoe maak ik
versnelde bewegingen relatief.
Welke redenerin~ heeft Einstein nu opgezet om
het begrip versnelling relatief te maken? Om
dit duidelijk te maken eerst enige informatie
over de versnellende werking van de
zwaartekracht.

De gravitatieversnelling
DankzijNewton en Galileïis het bekenddat alle
lichamen, bij verwaarlozing van de luchtweer
stand, even snel vallen. Afhankelijkvan de posi
tie zorgt de zwaartekracht voor dezelfde ver
snelling. Dicht bij de aarde is deze versnelling
ongeveer 10 mis. Na drie seconden is de val
snelheid al opgelopen tot 30 mis. Opongeveer
13.000 km van het middelpunt van de aarde is
de versnelling 2,5 mis en op 20.000 meter
hoogte 1 mIs.
Eenolifant en een muis vallen dus met dezelfde
versnelling. De ruimtevaarder, die buiten de
space shuttle reparaties verricht, valt even
snel als de veel zwaardere shuttle.
Zwaartekracht heeft op alle lichamen altijd
dezelfdeversnellende werking.
Dat bracht Einstein op de gedachte dat beide,
zwaartekracht en versnelling, gelijkwaardige
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effecten teweegbrengen. Als het mogelijk is om
twee waarnemers een zelfde situatie verschil
lend te laten beschrijven, de een verwijst naar
versnelling en de ander naar zwaartekracht, is
er sprake van relativiteit.

De liftsituatie

".

Eenman bevindt zich in de lift die in beweging
komt en versneld omhoog beweegt, figuur 1.
De man voelt hoe hij zwaarder wordt. Als de
lift naar benedenversnelt voelt hij dat hij

lichter wordt.
Als de lift zo versneld zou worden als vallende
lichamen naar de aarde versneld worden dan
zullen alle voorwerpen in de lift de neiging
hebben om te gaan zweven. De man zou zijn
eigen gewicht niet meer voelen. Bij een nog
grotere versnelling zou alles en iedereen tegen
het plafond gedrukt worden. Net zoals je bij
een versnelling omhoog tegen de bodemwordt
gedrukt.,

Uit Prisma 894
Stel nu, zie figuur 2, dat de lift zich bevindt in
de ruimte en alle lichamen in de lift zweven.
De persoon In de lift kan niet naar buiten kijken
en is van mening dat hij zweeft in de vrije
ruimte ver van alle zwaartekracht. De persoon
buiten de lift ziet de lift in een
zwaartekrschtveld vallen. Tussenvallen in een
vrije ruimte en vallen in een zwaartekrachtveld
kun je in de lift geen onderscheid maken.

In figuur 3 wordt de lift opwaarts versneld. De
persoon in de lift ervaart dat alles gewicht kri
jgt en naar de vloer valt. Hij is dan ook van
meningdat er sprake is van een zwaartekracht.
Als hij een kopje koffie inschenkt weet hij dat de
koffie door de zwaartekracht in het bekertje
valt.

De persoon buiten de lift weet echter dat er
geensprake is van een zwaartekracht maar van
een opwaartse versnelling. De vloer beweegt
zich naar de voorwerpen. Als er ~offie woçdt
ingeschonken beweegt het bekertje zich naar
de straal toe. Beide beschrijvingen zijn even
correct, de opwaartse versnelling wordt door
de ander aJs zw~artekracht ervaren. De per
soon in de lift kan op geen enkelewijze bepalen
of er sprake is van zwaartekracht dan wel van
versnelling. Beidenhebbengelijk. Deopwaartse
acceleratie wordt door de ander als
zwaartekracht ervaren.

Gekromde ruimte
Sinds Newton is het begrip zwaartekracht
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zonsverduistering een foto te makenwaarop de
positie van de ster wordt vastgelegd. Op deze
foto zal dan blijkendat de ster een andere posi
tie inneemt en schijnbaar naar A' is verspron
gen. Dit experiment is in 1919 uitgevoerd en
de uitkomst ervan bevestigde de voorspelling
van Einstein.

ingeburgerd voor het weergeven van de werk
ing op afstand. Bij hem was sprake van een
oneindige lichtsnelheid zodat de werking op af
stand altijd onmiddellijkwas. Planeten worden
door een kracht in hun baan gehouden. Bij
Einstein is er geen sprakemeer van een kracht.
Zwaartekracht van planeten verandert de tijd-

Doucnistr .. 1wordt algebogon door
do massa van do zon

De kortste weg naar A
_"_____-" is een kromme lijn

Zwaartekracht van sterren en planeten doet,
zie figuur 5, lichtstralen afbuigen. De
zwaartekracht is dan niet een beïnvloedingop
afstand maar uit zich in een kromming van de
tijdruimte en het licht volgt dan de meest
gemakkelijkeweg: een krommè lijn. Er is sprake
van een gekromde ruimte.
In het heelal is overal materie aanwezigdie de
ruimte vervormt net zoals de loden kogels op
de trampoline. Een knikker die met een zekere
snelheid over de trampoline rolt zal haar
bewegingenaanpassenen kromlijnige bewegin
gen maken. Dok een lichtstraal kiest de
gemakkelijkste weg: vandaar de uitspraak dat
de kortste weg tussen twee punten een
kromme lijn is. Deze uitspraak geldt dan voor
situaties waarin de zwaartekracht werkt.
De Enterprise, in de buurt van een ster, wordt
niet door een kracht uit haar rechte lijn
getrokken maar de kromming van de omgeving
dwingt tot afwijking van de rechte lijn. In de
buurt van een zwart gat wordt de Enterprise
door de zwaartekracht zeer versneld. De
kromming van de ruimte is zelfs zo sterk dat de
bemanning de Enterprise tot zeer hoge Warp
snelheidmoet versnellen als ze een bezoekaan
het zwarte gat wil vermijden.

D
n twee artikelen is de theorie van
Einsteinbesproken. De ervaring wijst uit
dat Star Trek fans, waaronder mijn
zoon,zich in eerste instantie vooral in de
verhalen interesseren. De fysica die er

door de auteurs in is verwerkt wordt als
vanzelfsprekendervaren.
Toch is enige achtergrondkennis van belang
zoals Krauss memoreert:
" But I canna change the laws of physics,
Captain!"
~Scotty, to Kirk, innumerable times)

ruimte net zoals een loden bal het zeil van de
trampoline vervormt. Dezevervorming, en dus
niet een kracht, moet er toe leiden dat licht
stralen zich niet meer in een rechte lijn ver
plaatsen mflar in de buurt van een
zwaartekrachtveld worden afgebogen.
Daar waar geen zwaartekracht aanwezigis zal
het licht zich in een rechte lijn verplaatsen.
De kortste weg tussen twee punten, bijvoor
beeld tussen de aarde en een ster, is dan een
rechte lijn, zie figuur 4.

De kortste weg is een rechte lijn
In figuur 4 wordt een bepaalde ster
waargenomen en de positie ervan ten opzichte
van andere sterren is bekend. Einstein voor
spelde nu dat de ster een andere positie in zou
nemen als de lichtstraal van dezester langs de
zonzouscheren. Door de zwaartekracht van de
zon, 27 maal sterker da'l die van de aarde, zal
de lichtstraal van de ster worden afgebogen.
Omdatwe er van uitgaan dat dezestraal zich in
een rechte lijn naar de aarde beweegt zullenwe
de ster op een andere positie, A', waarnemen.
Het zou lijkendat de ster naar positie A' is ver
sprongen.
Dit wordt veroorzaakt door de waarnemers
positie. Eenwaarnemer op de zon ziet de ster
op positie A. Beide waarnemers hebben gelijk
en weten dat het verschil te wijten is aan hun
waarnemerspositie.

De uitleg over Einstein heeft misschien inte
resse gewekt voor ontwikkelingen in de fysica.
Eventueelkan er op de regiodagenvoor belang
stellenden een bijeenkomst over Einstein geor
ganiseerd worden.

Door Ed Elve
Zwaartekracht en versnelling zijn equivalent en
hebben in een lift van beperkte omvang
dezelfdeeffecten. Deze voorspelling is getoetst door bij een



E
en nieuw seizoen is aangebroken voor de huidige twee
Star Trek series. De Amerikaanse televisie zendt deze
maand zowel het tweede seizoen van Voyager als het
vierde seizoenvan OeepSpace Nine uit en inmiddels zijn
ook de Nederlandseen Britse zenders begonnenmet het

uitzenden van Oeep Space Nine. Hoogste tijd dus om ook deze serie in
de vooruitblik te betrekken. Daarom vanaf nu een nieuwe en algemenere
naam: Mission Logs.
Op deze bladzijdenzal je voortaan al het laatste nieuws over alle series
kunnen lezen. Maar er staat veel te gebeuren dus laten we snel begin
nen.

Star Tr(!:I~:Voyaqcr

Voyagers tweede seizoen begon op 28 september en inmiddels zijn er
alweer verschillende afleveringen uitgezonden. Binnenkort, februari, zal
het tweede seizoen op video uitkomen. In het juni nummer zal ik uitge
breid aandacht aan Voyager geven.

Star TrC!h:OC!C!pSpacC! Nine

Oeep Space Nine is aan een zeer groot avontuur begonnen met het
begin van haar vierde seizoen. Vele basiselementen zullen flink veran
deren en de serie zal een andere wending krijgen. Dok uiterlijk is er het
een en ander verandert. Zo is de leader, het filmpje onder de titelmuziek,
aangepast. We krijgen nu ook een paar shots van de Oefiant te zien en
er zijnwat meer schepen aan het station aangedokt. De grootste veran
dering is waarschijnlijk de toevoeging van Michael Dorn's Worf aan de
cast. Voor zijn naam is dan ook plaats ingeruimd in de nieuwe leader.
SiddigEIFadilheet tegenwoordig Alexander Siddig, dus ook dat wordt in
de leader vermeld. De muziek is wat versneld en iets aangepast.
Avery Brooks (captain Benjamin Siskol heeft zijn oude look weer terug:

hij is kaal en heeft een ringbaardje. In het vorige seizoen was hij al
bevorderd tot kapitein.
Zoals gezegd,Worf is nu gestationeerd aan boord van OS9, dan vraag je
je natuurlijk af wat een moderne Klingon bij Starfleet draagt. Voorlopig
heeft Worf nog gewoon een geel Next Gen uniform maar na een paar
afleveringen zal hij een rode OS9 overall krijgen.
OokKira en û'Brien's uniformen zijn iets gewijzigd.Zodraagt Kira nu een
wat lossere overall die wat sexier is. O'Brien heeft op zijn coltrui een
paar tekentjes gekregen die aangevendat hij slechts een onderofficier is
en dus ook nooit de rang van vaandrig (ensignl of hoger kan bereiken,
aangezien hij de academy niet doorlopen heeft. Zijn rang zou op dit
moment: Chief Warrant Officer, zijn met als functie hoofdingenieur aan
boord.

Op het moment dat dit artikel geschreven wordt zijn er pas een paar
afleveringen van het nieuwe seizoenuitgezonden (v.a. 30 septemberl en
wat nu volgt is dan ook grotendeels een echte preview. Wat staat ons
nu te wachten in jaar vier van OS9 ?

4.1 "The Way Of The Wanior" - Ira Steven Behr & Robert Hewitt Wolfe
Stardate: 49011.4
Cardassia heeft haar grenzen gesloten en er arriveert een slagvloot van
Klingon schepen op OS9. De gezagvoerder van de vloot, generaal
Martok, vertelt Sisko dat zijn schepen gekomen zijn in opdracht van
Gowron om de Federatie te helpen in haar strijd tegen het Dominion.
Jammer alleen dat dit van te voren niet was aangekondigd.De Klingons
veroorzaken problemen aan boord van het station en slaan de
Cardassiaanse "kleermaker" Garak in elkaar. Later ontvangt Sisko een
noodsignaalvan het vrachtschip van kapitein Kassidy, dat OS9 net ver
laten heeft, het is geënterd door Klingons die zeggen opdracht van
Gowron te hebbenalle schepen te doorzoekenop 'Changelings' (het ras
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van gedaanteverwisselaars, waar ook Odo toe behoort, dat leiding geeft
aan het gevreesde Dominion. De zogenaamdeFoundersl. Ondertussen is
lt. Cmdr. Worf gearriveerd en Sisko ontvangt hem met de mededeling
dat het zijn taak zal zijn als liaison te dienen tussen de Klingons en de
Federatie. Als de Klingons het bericht doorkrijgen dat het Cardassiaanse
Centrale Commando omvergeworpen is en een burgerregering haar
plaats heeft ingenomen, vermoeden zij dat het Dominion hierachter zit.
Omdat Klingon- en Cardassiaanse ruimte dicht bij elkaar liggen besluiten
de Klingons Cardassia binnen te vallen en de Dominion dreiging uit de
weg te ruimen. Sisko bericht dat de Federatie dezeacties niet zalsteunen.
De Klingons 'cloaken' en vliegen weg. later legt Sisko contact met Gul
Oukat die nu voor de burgerregering werkt, en hij ziet op de monitoren
de grootse invasie aan Cardassia Prime's grenzen. De Federatie heeft de
actie openlijk veroordeeld en Gowron heeft de Klingons teruggetrokken
uit de Kithomer Akkoorden. Worf wordt nu voor de keuze gesteld:
Gowron steunen of de Sterrenvloot dienen. Als hij het laatste kiest
onteert Gowron Worfs familie. Worf besluit nu ook uit de Sterrenvloot
te treden. Sisko weigert zijn verzoek echter en neemt opnieuw contact
op met Gul Dukat, hij verleent de burgerregering asiel op DS9. Samen
met Worf vertrekt hij in de Defiant om de regering uit het vallende
Cardassia Prime op te pikken. Als ze aankomenzien ze dat het schip van
de burgerregering wordt aangevallen door Klingon schepen en ze raken
in een gevecht verwikkeld. Net op tijd weten ze de regering te redden
en ze leggen een koers in terug naar het station, op de hielen gevolgd
door de Klingons. DS9 maakt zich op voor het gevecht en de eventuele
ente-ring, als Martok Sisko nog een keer oproept om de regering aan
hem uit te leveren. Sisko maakt hem duidelijk dat genetisch onderzoek
heeft aangetoond dat de regeringsleden geen Founders zijn, maar dat
maakt niets meer uit, de Klingons vallen aan. Gelukkigzijn er in het kader
van het dreigende Dominion gevaar nieuwe wapens aangebracht en kan
het station zich verdedigen. De Klingons enteren met behulp van de
transporters het station en overal breken man tegen man gevechten uit.
Net op tijd arriveert er versterking van de Federatie en trekken de
Klingons zich terug maar niet voordat Gowron nog eens duidelijk maakt
dat zij dit niet zullen vergeten. De burgerregering keert terug naar het
heroverde Cardassia Prime maar de Klingons bezetten nog steeds een
aantal koloniën en lijken niet van plan weg te gaan. Maar gelukkig is DS9
er ook nog.

4.2 ·The VISitor· - Michael Taylor
Stardate: onbekend
Wanneer Benjamin Sisko door een tragisch ongeval voor de ogen van zijn
zoon verdwijnt, begint voor Jake een levenslange zoektocht naar zijn
vader. In deze aflevering zullen we een mogelijke toekomst voor het sta
tion te zien krijgen terwijl Jake naar volwassenheid groeit. Oe aflevering
zal ongeveer veertig jaar beslaan en waarschijnlijk zal TonyTodd (Kurn)
de volwassen Jake spelen, hoewel er ook sprake van is geweest om
Cirroc lof ton (Jakelonder een berg grimage te verbergen. Ook zullen
we in deze aflevering zien
dat Nog de Sterrenvloot
academie heeft afgemaakt
en het zelfs tot de rang
van commander heeft
geschopt. De aflevering
zal misschien bestaan uit
tijdsprongen.
4.2 "Hippocratic Oath· -
Usa Klink & Nicholas
Corea
Stardate: 49066.5
Bashir en O'Brien worden

gevangen gehouden op een Jem'Hadar planeet en komen erachter dat
dezeJem'Hadar los willen breken van het Dominion. Het grote probleem
is dat alle Jem'Hadar afhankelijk zijn van het Dominion door middel van
een drug dat ze nodig hebben om te overleven. O'Brien en Bashir komen
met elkaar in conflict wanneer O'Brien de Jem'Hadar wil laten sterven
maar Bashir vindt dat hij zijn eed om alle leven te beschermen niet kan
breken. Ondertussen verpest Worf op het station een door Odomet veel
moeite opgezet onderzoek.

4.3 ·Indiscretion· - Nick Corea, Toni Marberry & Jack Trevino
Stardate: onbekend
Kira gaat op een missie om Bajoraanse krijgsgevangenen te redden. Die
bevinden zich schijnbaar op een Cardassiaansschip. Tot haar grote onge
noegenwordt ze gedwongen om ook haar grote vijand Gul Dukat mee te
nemen op deze hoogst persoonlijke missie. Kira komt erachter waarom
Oukat nu werkelijk meegegaan is: om zijn dochter te vinden... en haar te
doden! De aflevering wordt geregisseerd door leVar Burton ( lt-Cmdr.
Geordi laforgel

4.3 ·Rejoined· - Ronald D Moore & Rene Echevania
Stardate: 49195.5
Als een Trill DS9 bezoekt realiseert Jadzia Oax zich dat een vroegere
'gastheer' van de Dax-symbiont een relatie heeft gehad met een
vroegere 'gastheer' van de andere TrilI. Helaas verbiedt de Trill wet hen
om weer opnieuw een relatie te beginnen, hoe graag ze ook zouden
willen. Pikant detail: de nieuwe 'gastheer' is een vrouw. De aflevering
wordt geregisseerd door Avery Brooks (captain Benjamin Siskol

4.4 ·Little Green Men·
Stardate: onbekend
Remember RosweIl? In 1947 stortte er in Rosweil. New Mexico een UFO
neer, althans dat wordt beweerd. Van de lijken van de bemanning zijn
filmbeelden gemaakt en ufologen beschuldigen de amerikaanse regering
ervan de zaak in de doofpot te hebben willen duwen. AI deze ophef blijkt
nu voor niets te zijn want de RosweIl aliens waren gewoon Quark, zijn
broer Romen zijn neefje Nog! Als de Ferengi door eenongeluk in RosweIl
terecht komenworden ze gevangengenomen en blijkt de regering inder
daad meer geïnteresseerd te zijn in het vernietigen van het bewijs dan
het te onderzoeken. De aflevering zal voornamelijk komisch van toon zijn.

4.4 ·Starship Down· - David Mael<. John Ordover & Rene Echevania
Stardate: 49263.0
"Oisaster" revisited. Terwijl de Defiant een schip uit de corona van een
rode reus probeert te redden wordt zij aangevallen en uitgeschakeld
door een Jem'Hadar schip. Hierdoor raken Dax en Bashir gevangen in
een turbolift, moet Kira een stervende Sisko verzorgen, krijgt Worf het
bevel op de brug en moet Quark een geladen torpedo onschadelijkmaken
voordat hij in de torpedobuis tot ontploffing komt.

4.5 ·The SWord Of
Kahless· - Hans Beimier
Richard Danus
Stardate: onbekend
Kor, de enige overlevende
Klingon uit de aflevering
"Bload Oath" en uit de
originele serie, is terug en
deze keer gaat hij samen
met zijn oude vriend Dax en
Worf op zoek naar het lang
vermiste Zwaard van
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Kahless, dat zich ergens in het GammaQuadrant zou moeten bevinden.
Als ze in een Runabout op weg gaanworden ze aangevallendoor de erf
genaamvan het huis Duras, Toral, Duras' bastaard zoon, die ook op zoek
is naar het zwaard. Nu moeten ze besluiten of het zwaard het Keizerrijk
niet zal verdelen. Als speciale gast zullen we ook de Klingon Keizer
Kahless (Kevin Conwayl zelf te zien krijgen.

4.5 "Our Man Bashir" - RonD. Moore & Robert Gillan
Stardate: onbekend
"The name is: Bashir, dr. Julian Bashir."
Julian leeft zich in een van Quark's holosuites uit met een programma
waarin hij een 20e eeuws geheim agent speelt, als Garak komt vragen
of hij ook mee mag doen. Ondertussen bevinden Sisko, Kira, Dax, Worf
en O'Brien zich in een gesaboteerde Runabout die op het punt staat te
exploderen. Gelukkigweet Eddington ze nog net op tijd weg te stralen.
De explosie zorgt ervoor dat hij hun patronen tijdelijk in de computer op
moet slaan en het ver
haal komt op gang
wanneer blijkt dat de
computer die patro
nen heeft geïnte
greerd in Julian's pro
gramma. Nu moet
Julian zien te
voorkomen dat zijn
vrienden sterven en
dat is niet zo makkelijk
want zij denken dat ze
de holosuite perso
nages zijn die de
geheime agent in dit
verhaal moeten ver
moorden.

het schip tegen te houden. Sisko moet de bemanning van de Lakota er
nu van overtuigen dat hun orders door een Changelingzijn gegeven en
de samenzwering oplossen.

4.7 "Crossfire" - ReneEchevama
Stardate: onbekend
Als Kai Winn en de kandidaat voor de functie van Eerste Minister voor
Bajor het station bezoekenontstaan er problemen wanneer blijkt dat de
Eerste Minister gevoelens koestert voor Kira. Odoheeft zulkegevoelens
namelijk ook en zijn beveiliging voor de minister leidt hieronder.
Waarschijnlijk zal de leider van Kira's verzetsgroep, Shakaar, in deze
aflevering weer terugkomen.

Dccp SpacczNinc in Nederland

Eindelijkis de Nederlandse televisie begonnenmet het uitzenden van DS9
afleveringen en SBS6
zal daar als het goed
is nog ten minste tot
eind volgend jaar mee
doorgaan. Ook de
BBC zendt DS9 nu
uit. DS9 modellenzijn
overal verkrijgbaar en
nieuw is het station
met licht effecten.
Later dit jaar zal
waarschijnlijk een
model van de Defiant
uitkomen. Op dit
moment is in ieder
geval het model van
barman Quark te vin
den bij de betere
modelbouwzaken.De
DS9 comic zal na dit
jaar stopgezet wor
den nu Paramount
haar comic con
tracten niet heeft

verlengd en zelf een comic serie wil gaan opstarten. Het eerst volgende
DS9 boek zal "Station Rage" van Diane Carey zijn, hierin wordt er op
DS9 een graf van Cardassiaanse soldaten gevonden. Terwijl Sisko een
manier zoekt om de lijken naar Cardassia terug te brengen, komen de
soldaten tot leven en ze willen wraak. Ondertussen besluit een andere
vijand dat er alles aan gedaanmoet worden de soldaten te stoppen zelfs
als dat betekent dat het station vernietigd moet worden. Als volgende
komt in februari "The Long Night" van Dean Wesley Smith en Kristine
Katheryn Rusch uit. Hierover is op dit moment nog niets bekend. Avery
Brooks zal ook van de partij zijn bij de 'Generations 2' conventie in
Londen.

4.6 "HomBfront· - lre
Steven 8ehr & Hewitt
Wolfe
Stardate: 4917.65
Wanneer op aarde een
conferentie tussen de
Federatie en de Romulanenstil valt door een aanslag,wordt het op pijn
lijkewijze duidelijkdat de Founders van het Dominion (de Changelingsl de
aarde geïnfiltreerd hebben. Sisko en Odoworden naar de aarde overge
plaatst waar Sisko de leiding zal krijgen over de veiligheidsdienst van de
Sterrenvloot, Star Fleet Security. Eenmaalop aarde bezoekt hij samen
met Jake zijn vader in diens restaurant en daar ontmoeten ze ook Nog
die maar moeilijk zijn draai kan vinden op de academy. AI snel wordt
duidelijk hoe ernstig de situatie is als blijkt dat enkele kopstukken van de
Sterrenvloot vervangen zijn door Changelings.Sisko besluit de noodtoe
stand uit te roepen en bereid zich voor op een oorlog met het
Dominion...

4.6 "Paradise lost· (deel twee VBndevorige aflevering)
Opde heleaarde valt alle stroom uit een ook dit wordt aan het Dominion
toegeschreven. Terwijl Starfleet Security zich opmaakt voor de con
frontatie blijkt dat sommige troepen niet in te zetten zijn en Sisko ver
moedt dat Starfleet Commandhierachter zit. Sisko brengt zijn rapport
uit bij de president van de Federatie die in eerste instantie niet zo gelooft
in de ernst van de situatie, maar als Odoopeens uit een voorwerp ver
schijnt, verandert hij van gedachte. Sisko roept nu de Defiant op om
naar de aarde te komen, helaas krijgt de U.S.S. Lakota de opdracht om

Tot zo ver "Mission Logs" voor deze keer, ik hoop dat de nieuwe aanpak
is bevallen, jolen true !

THIS T~ANSMISSION ENDS... NOW.

Door Sid n<!ySm<!<!ts
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T
egenwoordig worden we als Trekkies verwend; we kunnen,
als we daar zin in hebben,wel vier keer per week op tv van
Star Trek genieten. niet alleen The Next Generation en Deep
SpaceNine, maar zelf de klassiekeserie is, via de BBC,weke
lijks te volgen. Enals we er dan nog niet genoegvan hebben,

kunnenwe nog naar de videotheek, want daar liggen regelmatig nieuwe
afleveringenvan de jongste telg: Voyager.

Maar, er is nog meer. De Irekkie, die behalvevan Star Trek ook van com
puters houdt, kan zich via z'n computer bijna 24 uur per dag met Star
Trek bezighouden Er komen regelmatig nieuwe Star Trek CD-Roms~it,
zowel spelletjes, encyclopedieënals screensavers. Enwie toegang heeft
tot het Internet, is helemaal niet meer bij z'n computer weg te slaan.
Het lijkt wel of 90 % van de mensen op Internet Star Trek fan is!!

De CD·ROMS •/
Spelleties •; •

•AI een paar jaar zijn er Star Trek computerspelleges QPde markt. Er zijn
spelletjes met vechtsimulaties in de ruimte, maar persoonlijk ben ik meer
gecharmeerd van de zgn. adventure-games: de karakters beleven een
avontuur (missie) ergens op een planeet of ruimtestation, komen daar
bij voor diverse problemen,,..testaan, die jij, vaak met behulp van wat
voorwerpe~die je onderweg hebt opgepikt, dient op te lossen.
Eengoed voorbeeld daarvan is Star Trek: 25th Anniversary (lnterplayl.
Het 'f(gebaseerd op de klassiekeserie en heeft de stem(l1envan de brr
gin~e cast. Het spel is al van een Raar jaar terug en doet nu wat grof
stoffelijk aan: de~ixels zijn wel erg groot, waardoor de karakters niet zo
lij1en op de echte acteurs. Maar de avonturen zijn best leuk en de
puzzels kostten me menig slapeloze nacht! Een groot punt in het
vooPdeelvan dit spelletje is, dat er aardig wat humor in zit, zoals ook in
de oude serie zat. Men blijfr de karskters trouw, Als je bijvoorbeeld op
een ijsplaneet bent en je vraagt McCoy naar zijn mening, dan neeft 'ie
weinig anders te meldendan dat'ie 't koud heeft en überhaupt niet snapt
waarom ze een dokter nodig hebben op dezemissie. Enals captain Kirk
z'n hoofd verliest en de situatie denkt op te lossen door er op los te
schieten met z'n phaser, is daar altijd wel Spock die 'rn voorhoudt dat
die actie "highly illogical" is en of de captain soms de "prime directive"
vergeten is!
De techniek staat niet bepaald stil in de computerwereld en de dit jaar
uitgebrachte CD-ROMA FinalUnity (Spectrum Holobyte) ziet er dan ook
veel gelikter uit. Het is de eerste die over de Next Generation beman
ning gaat en heeft ook weer de stemmen van de originele acteurs.
Jammer genoeg iets minder humor; als je de karakters daar om hun
mening vraagt gaan ze bijna altijd serieus het probleem te lijf. Hoewel,
als je Worf vraagt naar iets volkomen zinloos te kijken, kun je wel een

snauw krijgen
dat we hier niet
zijn om het landschap
te bewonderen. EJeCD-ROM
is goed voor véreuren speelplezier: de missies zijn geheel in de trant van
de serie end'e puzzelszijn pittig, maar niet onoplosbaar.Heel slim van de
mak~ fond ik dat je niet perse hoeft te vechten. Ik ben hopeloos in
"space combat" en heb daardoor zelfs the 25th anl}iversary niet uit kun-
nen spelen (ik verlies steeds het laatste gevechtl. Nu kun je dat met een
gerust hart overlaten aan Worf (en als je dat doet, zegt 'ie ook nog
"I am honored") Datzelfde geldt voor engineering; dat kun je als je wilt,
helemaalaan Geordi delegeren.
Nog niet gezien, maar maart '96 komt het CD-ROM spel dat zich
afspeelt op DS9: Star Trek: Deep Space Nine Harbinger uit. Ik zit alvast
in de startblokken!!
Encyclopedieën
Er zijn twee encyclopedieën op de markt: de eerste, The Interactive
TechnicalManual (Sirnon & Schuster) is een soort encyclopedie van het
ruimteschip zelf, de NCC-1701-D. Je kunt een rondleiding door de
diverse privevertrekken krijgen (Jonathan Frakes, oftewel Riker, is je
reisleider), of zelf op ontdekkingstocht door het schip gaan, je kunt voor
werpen aanraken, ronddraaien, je kunt de computer raadplegen, de
warp-engines aanzetten, kortom er uren doorbrengen. De CD-ROM ...
maakt gebruik van Virtual Reality en is mede daardoor een h.1SIi voer het
oog; je voelt je als het ware echt aan b,oord!
Pas nieuw is de OmnipediaCSirnon& Schuster): een encyclopedievan de
geoeie Star 'frek universum. Alles, elk klein detail uit welke aflevering dan
ook, is erin op te zoeken: TOS, TNG, DS9, het maakt niet uit (alleen
Voyager ontbreekt nog, maar wellicht maakt de gratis update die men bij
aankoop belooft, dat goedl. Hoe werkt Geordi's visor, Hoe luidt Data's
ode aan z'n kat Spot, waar staat de "T" voor in 'Jarres T. Kirk", wat zijn
de Ferengi Rules of Acquisition, wat is Spoek's bloedgroep, je vindt het
antwoord hier. Dit alles wordt overvloedig vergezeldvan foto's, geluiden
en videofragmenten. Je kunt zelfs, als je een microfoontje op je cernput
ee,aans~ mondeling opdrachten geven (play video, show photo 11, al
werktëlat nie~altijd zo perfect als in de 24e eeuw. .--.-Screensavers
De oorspronkelijke bedoelingvan screensavers was om door middel van
bewegende beelden je beeldscherm te beschermen tegen "inbranden".
Tegenwoordig is die kans praktisch nihil, maar screensavers zijn toch nog
steeds populair, gewoon omdat ze zo leuk zijn.
Voor zover mij bekend, zijn er twee Star Trek screensavers op de markt,
allebei van After Dark. Er is er een van de originele serie, met wel 16
verschillende mogelijkheden; grappig is Spock die door je scherm heen
wandelt, af en toe een gat in je scherm schiet en regelmatig "fascine-
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ting" uitroept. En visueel heel mooi is The mission" , waarin Kirk vanuit
z'n "captah's chair" opdrachten geeft (UScotty, get us out of here!"J.
De tweede, nog niet zolang uit, is van The Next Generation:, met wat
minder (13) mogelijkheden, waaronder wat teleerstefender "Warp
effect" is niet meer dan wat bewegende lijnen en ook op de "Tachyon
Particle Field", niet meer dan een ronddraaiende kubus, zat ik niet echt
te wachten. Wel leuk zijn de Borg die je hele sêherm "assimileren", of
Worf, die met hulp van Alexander div~se wapens test op je scherm. Ook
weer vooral visueel heel mooi is "Encounters" , waarin Picard, Riker and
Troi op de brug diverse situaties het hoofd bieden.

Hel Internet

•
. een computer en een modem heeft, kan het inter
net op, een duik nemen in Cyberspace. En dat is als
het ware één groot, dagelijks uitdijend, Star Trek
Universum. Het internet wemelt van de Trekkies.
Wellicht niet echt verwonderlijk, want Trekkiesstaan

graag vooraan als het om nieuwe technologieën gaat.

Nieuwsgroepen

.. .

Op het net zijn duizendennieuwsgroepen actief. Een nieuwsgroep is een
soort elektronische ontmoetingsplaats voor mensen die geïnteresseerd
zijn in hetzelfde onderwerp. Via een nieuwsgroep kunnen mensen
ervaringen uitwisselen, vragen stellen en discussiëren. Voor elk
denkbaar onderwerp is wel een nieuwsgroep opgericht.
Er zijn tientallen nieuwsgroepen die zich met Star Trek bezighouden: hele
algemene, zoals rec.arts.startrek.current en rec.arts.startrek.misc.,
maar ook hele specifieke, die zich maar met één facet van Star Trek
bezighouden, bijv. alt.wesley.crusher.die.die.die (duidelijk geen fans van
arme Wonderboy WesleyJ. Je kunt hele dagen vullen met het lezen van
alle berichten in al die nieuwsgroepen en natuurlijk meedoen, zelf je
mening gaven in een bepaalde discussie, een vraag stellen. Zit je
hopeloosvast in een Star Trek spelletje?? Vraag het in een nieuwsgroep
en van alle uithoeken van de wereld snellen mensen je tehulp.
Eenregelmatig terugkerende discussie is die over welke captain nu beter
is, Kirk of Picard. Dat levert soms aardige teksten op. waarvan ik je hier
een fragment niet wil onthouden:

, .

>85 reasons why Captain Kirk is better than Captain Picard.
>14. Kirk, almost singlehandedly,repopulated the Earth.
Picard almost, singlehandedly,destroyed it.
>15. Kirk says, "Prime directive? What Prime directive?"
Picard threatens aliens passive-aggressively.
> 16. Kirk knows 20th Century curses.
Picard knows 17th century literature.
> 23. Kirk never once stood up and had to straighten his shirt.
Picard never once crossed his legs and had to straighten his pants.
>25. Kirk can beat a Vulcan at chess.
Picard can beat an android.
>26. When Kirk was Picard's age, he retired and took to climbing
rocks.
Picard's retirement involves vast amounts of alcohol.
> 29. Kirk looks good with a ripped shirt.
Picard made being scrawny and bald look sexy and macho.

In rec.arts.startrek.reviews staan recensies van afieveringen en films,
vaak voorafgegaan door de waarschuwing "spoiler" (voor het geval je de
inhoud van een nog niet geziene aflevering nog niet wil weten) .

Mijn meest favoriete nieuwsgroep is alt.binaries.startrek; een dagelijkse
vloed van Star Trek plaatjes en geluiden komt hier voorbij. Binnen twee
maanden had ik een bibliotheek van meer dan zestig Star Trek geluiden
opgebouwd! Zorg er wel voor dat je een grote harde schijf hebt, want
met al dat moois dat zo van het net te plukken is, is je schijf snel vol!

Het World Wide Web
-
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Het meest bekende, en ook het meest tot de verbeelding sprekende
onderdeel van het internet wordt gevormd door het WWW; het World
Wide Web.

Op het Web zijn tal van toegewijde fans actief; de een heeft al niet een
mooiere webpagina (site/homepage) dan de andere.
Ik ga ze niet allemaal opsommen, daarvoor zijn het er ook veel te veel.
Het is trouwens ook niet nodig, want de essentie van het WWW is juist
dat je via zgn. "links", een soort overstapjes, van de ene naar de andere
pagina kunt springen. Zo kun je uren "browsen" (bladerenJ.

Mijn favoriete beginpunten zijn o.a.:
http://cruciform.cid.com!-werdna/sttng
http://www-iwi .unisg.ch!-sa mbuccVscifVstartrek/www.html
http://www.astro.nwu.eduAentz/sci-fVstar-trek/home-st.html
http://tos-www.millcomm.com!tosguide/

Overigens verwijs ik je verder graag naar een uitstekend artikel van Karl
Heinz van Hardeveld, "Star Trek in Cyberspace", dat in het juninummer
(1995) van dit blad heeft gestaan. Hij legt heel helder uit wat Internet
en het Web is en noemt tal van websites die een bezoekje meer dan
waard zijn.

Ook het vermelden waard is een onlangs verschenen Engelstalig boek:
Nettrek : your guide to Treklife in Cyberspace / Kelly Maloni ... [et aLl

New Vork: Random House letc.l. cop. 1995
ISBN 0-679-76186-1

Dit is een uitgebreide gids van bijna 400 pagina's met duizenden inter
netadressen over Star Trek. Het URL-adres dat bij dit boek hoort is
http://www).pn.coml. Ook een goede plek om te beginnen.

Door Allnc Dasscl
e-mail: dassel@xs4all.nl
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• COMMAND & CONQUER

Command& Conquer van de Westwood stuclos
is een een strategiespel waar ik geen genoeg
van kan krijgen. Iedere missie is een spel op
zich. Je begin met een stukje groen en de rest
van het speelveld is zwart, als je de legers
(wagens, personen) naar het zwarte speelveld
laat rijden/lopen danwordt het land in verkend.
Je tegenstanders zullen proberen je basis
te vernietigen. (Meestal is ook de opdracht
om de vijandelijke basis te zoeken en dan te
vernietigen). Je kan geld verdienen door in deze
basis een Tiberiumfabriek (belangrijke grond
stof) neer te zetten en een Harvester te
laten rijden tussen het Tiberiumveld en de fa
briek. Extra legers kunnen worden aangemaakt
als je een Barak neerzet. Elke missie wordt
voorafgegaan met een videofilm over wat je
opdracht is. De aansturing van de legers is
makkelijk je wijst een groep of individu aan en
klik naar de plaats waar deze heen moet of
moet aanvallen. Het geluid is perfect met
diverse soorten atmosferische muziek van hip
hop en rap tot rock. Zet het geluid niet uit
want door de muziek hoor je de geluiden van
wat er buiten je gezichts veld speelt. Dit spel is
tevens te spelenmet 2 personen via een seriële
kabel en met tot 4 personen via een netwerk.
Je moet dan wel allemaal een versie van
Command & Conquer hebben. Een must voor
iedereen die van strategische spelen houdt.

Minimaal vereiste voor Command & Conquer is
een 486 DX 66 MHZ computer met een 256
kleuren VGA-kaart. Minimaa18MB RAM en je
moet 30 MB vrij op de harde schijf hebben. De
muis moet Microsoft compatible wezen. Het
spel ondersteunt de belangrijkste geluids
kaarten. Een double Speed (300 k Bjs) CD
ROM speler. De gewenste software moet zijn
PC of MS-DOS 5.0 of later.

pluspunt
* Mooie graphics
* Zeer goed te spelen
* Zeer goede muzieken geluid /
Minpunten •/
De cijfers •/Gameplay9
Geluid 9
Graphics 9

•

eindscore een 9

THEDEADALUSENCOUNTER
Spelen aangeboden door: Homesoft.
Getest door: Raymond Drop

Brr, de rillingen lopen over mijn rug. Niet van de
spanning of de kou, maar meer van weerzin en
afkeer. Niet dat "The Deadalus Encouter" er zo
slecht uit ziet. Maar wel omdat je niet echt
weet wat je met het spel aan moet. Je ziet een
filmscene hoe je half mens en half robot bent
geworden, je hersens zijn het enige wat over
is gebleven. Even later sta je met je vrien
den in een ruimteschip. Je hoofd is nu
ruimtesonde, dit zijn je ogen, oren en handen.
Verlies je je hoofd is het spel afgelopen je hebt
maar 1 leven. Na een opstartmenu komen je
partners bij een ruimteschip, dit moet je gaan
inspecteren.
Als je aan komt bij het ruimteschip moet je dit
scannen. Tot zo ver ging het mij goed, maar dan
moet je de deur openen.
Deze is voorzien van een boobytrap, het
enige middel is je laser (moet je activeren,
in het scherm), maar schiet je op/naast de
deur ontploft het schip met jouw erbij, con
clusie overnieuw beginnen. Weer aangekomen
bij dezelfde deur, probeer je met W-straling de
deur te scannen er valt niets op dus probeer je
het met infrarood-straling ook hier zie je niets,
dus probeerde ik maar weer de laser.
Boemmmmmm! Enweer overnieuw.
Mij is het niet gelukt om langs het eerste
obstakel langs te komen, ik hoop dat de lezers
dit (mochten ze The deadalus encouter
koperVhebben) meer succes hebben of krijgen.

Minimaal vereiste voor The Deadalus
Encounter is een 486 DX 33 MHZ computer
met een 256 VLB of PCI SVGA kaart met win
dows accelerator. 8MB RAM intern
geheugen en 4 MB (bij minimale installatie)
of 25 MB (bij optimale installatie) vrij op de
harde schijf. Voor het geluid een 8-bit ge
luidskaart. Eendeuble Speed (300 k B/s) CD
ROM speler. De gewenste software moet zijn
PC of MS-DOS 5.0 of later, Windows 3.1 of
later.

pluspunt
* Mooie graphics

Minpunten
* te moeilijk
* Geluid redelijk

De cijfers

Gameplay 4
Geluid 7
Graphics 8

Eindscore een 5, dit komt vooral omdat ik
niet langs het eerste obstakel ben gekomen,
na + 50 keer (ergenis bij mij alom)

(STARWARS) DARKFORCES

Dark Forces is een van de vele doomklonen,
maar daardoor niet minder te spelen. Dit is een
leuk spel om gewoon lekker te willen schieten
en opdrachten te vervullen. In het begin heb je
niet meer dan een Modified Bryar Pistol en
natuurlijk je blote handen. Meer krachtige
wapens kan je in Dark Forces vinden in ver
schillende levels of over te nemen van je vijand.
Ook vind je in de levels je andere voorwerpen
die je gaander weg kan gebruiken. (Bijv. bat
terijen voor je lamp, sleutels, gasmaskers,
ect.l, De omgevingsgraphics zijn mooi en soms
heel erg verwarrend om verborgen deuren
en gaten te vinden, dit maakt het spel des
te leuker om uit te vissen of je al op een
bepaalde plaats bent geweest. Je kan ook je
kaart gebruiken om eventuele ruimtes te vin
den. Voor mensen die van Doom, Wolferstein
30, etc. houden is dit een leuk spel om te
spelen.

Minimaal vereiste voor (Star Wars) Dark
Forces is een 486 DX 33 MHZ computer met
een 256 kleuren VGAlMCGAkaart. Minimaal 8
MB RAM en bij een minimale installatie moet je
3,5 MB vrij op de harde schijf hebben. Het spel
ondersteunt de belangrijkste geluidskaarten.
Eendouble Speed (300 k BIs) CD-ROM speler.
De gewenste software moet zijn PC of MS
DOS 5.0 of later.

pluspunt
* Mooie graphics
* Zeer goed te spelen

Minpunten
* Geluid redelijk

De cijfers

Gameplay 8
Geluid 7
Graphics 8
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De gehele maand maart bieden wij
verrassende kortingen op verschillende
artikelen uit ons gehele assortiment.
Hierbij nodigen wij U uit kennis te komen
maken onder het genot van een hapje en
een drankje.

Openingstijden:
Maandag
Dinsdag - Vrijdag
Donderdag
Zaterdag
Zondag

12.00-19.00
11.00 - 19.00
ll.OO -21.00
10.00-18.00
12.00 -18.00

Opent zijn schatkamers op 4 maart ...

Ons adres:
Hartenstraat 14
1016 CB Amsterdam
Tel.: 020 - 6381579/ Fax: 020 - 6260215

See VOU soon at
TIIE GAMEKEEPERHet uitgebreide assortiment games bevat:

Cardgames
o.a. Magic,r:~_'_mS,IIIM·Middle-Earlh
óók verkoop van losse kaarten

RPG's Wargames
o.a. Avalon Hili, 3W,
Victory Games

Vele andere (bord) spellen

Games Workshop
6ók participation battles en
diverse 'leagues', o.a. voor Necromunda

Star Trel~marathon i.s.m. Thc Flying Dutch

Interesseformulier (zonder verplichtingen)

o Ja, ik ben van plan om met personen naar de Stac_Trek nacht te komen.

Naam: Adres .
Woonplaats: Postcode: Telefoon: .

Gedurende deze nacht zou ik graag de volgende 4 films willen zien:

o
o
o

Thcr: Motton Plcturcr:
Thcr: Voyagcr: home
Gcr:ncr:ratlons

o
o

Thcr: Wrath of Khan
Thcr: Flnal Fronttcr:r

o
o

Thcr: Scr:arch tor Spock
The Undlscovcr:rcr:d Country

Kruis 4 films aan of kies voor: o Alle films verspreid over 2 opeenvolgende avonden.

Stuur een kopie van dit formulier voldoende gefrankeerd naar: OvHEvenementen,Postbus 16666, 2500 BR DenHaag.

Voorrang bij reservering, datum waarschijnlijk 3 enAmei of 17 eoJa mei.Nadere informatie volgt nog.



• 40 KCmm~emEeB3m. ~

Alternare unlvcrsc

Zoals je op de volgende pagina ziet hebben we
deze aflevering gereserveerd voor de uitbrei
ding set.
Deze set is vooral bedoeld om sterke sets te
ondermijnen en zwakke kaarten te versterken.

Het effect zal zeker gevoeld worden op de
speeltafel. Als eerste wordt dankzij een
drietal kaarten de Romulaanse speelset een
stuk krachtiger.
Als eerste de kaart 'the mask of Korgano' .
Deze Common kaart maakt het mogelijk om
kaarten te gebruiken die een Alternate uni
verse personeelslid nodig hebben. Oe tweede
kaart is Lower decks. Lower decks is een
uncommon en daarom niet moeilijk te krijgen.
Alle universele personeelsleden die geen holo
gram zijn, krijgen al hun waardes +2.
Aangezien de Romulanen nooit echt zwak
waren, krijgen deze kaarten nu redelijk veel
kracht.
De derde kaart is een van de belangrijkste
kaarten voor het Romulaanse rijk. 'Captains
log'. Als deze kaart gespeeld word, dan krijgt
elk schip een bonus indien de kapitein aanwezig
is wapens +3 en schilden +3. Dit betekendt
voor onze Romulaantjes het volgende:
Decius met aanwezigheid van Tomalak: Range
10, Wapens 12, Schilden 11.
Khazara met aanwezigheid van Toreth: Range
9, Wapens 12, Schilden 10.

Dit houdt in dat als je deze kaarten hebt voor
dat de tegenstanders ze heeft, kun je redelijk
huishouden in zijn vloot.

Ook de Federatie heeft er een belangrijke kaart
bij gekregen: 'Wartime conditions'. Deze kaart
maakt het mogelijk om na een aanval van een
tegenstander, de tegenstander naar eigen
inzicht aan te vallen. Dus als een Klingon!
Romulaan het in zijn hoofd haalt een keer aan
te vallen is het prijs en moet hij de rest van het
spel opletten of hij niet in een hoekje komt te
zitten.

Tegen de federatie is er nu ook het een en
ander te ondernemen. Hiervoor aanvaarden we
de hulp van Klim Ookachin. Een ware admini
strateur. Dank zij dit element duurt alles twee
keer zo lang. (mogelijk iemand van het mini
sterie, maar onze ministerraad was niet voor
commentaar beschikbaar).

Als hij in het spel is en je speelt een uniek per
soon (Picard, Data, Sarek of zo) dan mag je aan
het einde van die beurt geen kaart pakken. Een
alleraardigste wijze om je tegenstander wat op
te houden.

Meer lol rner common lsaartcn

lM

Iedereen die de hele serie spaart van de STCCG
zal zeker tot over zijn oren in de common
kaarten zitten. (de kans dat iemand maar 1
Gorta heeft gekregen is 0% volgens ambas
sadeur Spockl.
Het is echter niet nodig om ze weg te gooien,
je kunt er namelijk toch nog lol mee hebben. Ik
kreeg namelijk het idee om ze te gebruiken voor
een kwartet spel. Ik probeerde het een keer en
het was direct een succes. Men had het spel
namelijk zo lang niet meer gespeeld, dat we
allemaal de grootste lol hadden. Ik zal het spel
kwartetten niet uitleggen, maar de componen
ten wel. Wat je in het spel doet is niet zo'n
probleem. Dit bepaal je zelf. Het leuke is dat je
dan ook vaak verscheidene spellen tegen zult
komen.
Ik had de volgende samenstelling, elk in groep
jes van 4 kaarten:
(F=federatie, K=Klingon, R=Romulaan,
N= non-alligned)
Fmissions, K missions, R missions, F vessels, F
personeel, K personeel, R personeel, outpost,
N vessel, N personeel, Equipment, Events,
Interupts, Space dillemma, Planetary dilemma.
Dit zijn 15 groepen van elk 4 kaarten. Goed
voor een spel voor 4 man. Je hoeft alleen nog
maar een lijst te makenmet de kaarten die erin
zitten. Voor twee spelers is deze set echter
iets te groot. Wat je dan kunt doen? Neem de
drie missie groepen en neem er 1 kaart uit en
voeg er een kaart aan toe voor alle allignments.
Doe die ook voor de vessels. Je houdt dan
uiteindelijk 11 groepen over. Speel je dit echter
met een grote groep en zijn 14 sets te weinig
dan kun je het volgende doen. (dit vereist
waarschijnlijk wel een of twee uncommon
kaartenl.
1. Neem van elke department 1 kaart van elke
alignment. Civdian, Offreer, Engeneer, VIp,
Science, Medical, Security.
2. Maak een set van shuttles en van vessels
3. Maak 4 sets van vier kaarten uit missies
(F,K,R& FKRl.
4. Maak twee sets van events (tabie events en
gewone).
5. Maak een (of meerdere) sets van de inter
rupts.
6. Maak drie sets van de dilemma's (planet,
space en beidel.
Je hebt nu 19 of 20 sets, een uitstekende set
voor 5-6 personen.
Veel plezier en speel ze.

De volgende aflevering zal ik reserveren voor
vragen die ik per post/E-mail ontvangen heb.

l.awrcncc van Rijn
E-mail: lawrence@luna.nl



A U. Card gam« list PERSONNB.
NON-AUGNED
Aiur {U}
Berlingoft Rasmussen {R}
Boratus {U}
Dathon {R}
lakanta {U}
Maques {U}
Mickey D. {U}

";;;;11 Howard Heirloom Candle {Cl
I Humuhumunukunukuapua'a {Cl

Incoming Message:
Attack Authorization {U}
Isabella {U}
Jamaharon {Cl
Kevin Uxbridge: Convergence {Cl
la Forge Maneuver {U}
latinum Payoft {Cl
Phaser Burns {C}
Rescue Captives {U}
Romulan Ambush {U}
Security Sacrifice {C}
SeizeWesley {R}
Senior Staft Meeting {U}
Temporal Narcosis {U}
Thine Own Self {C}
Vorgon Raiders {R}
Vulcan Nerve Pinch {Cl
Wolf {U}

Lczgmda:
{C} - Common
{U} - Uncommon
{PI} - Plar«
{UPI} - Ultra ...PlarCl

AR11FACTS
Cryosatellite {R}
Data's Head {R}
Iconian Gateway {R}
OphidianCane {R}
Receptacle Stones {R}
Ressikan Flute {R}
Samuel Clemens' Pocketwatch {R}

SHIPS - FEDERATION
Future Enterprise {UR}
U.S.S. Enterprise-C {R}

SHIPS - KUNGON
IXC. Fek'lhr {R}
IXC. K'Ratak {Cl

DILEMMAS
Alien labyrinth {C}
Cardassian Trap {U}
Coalescent Organism {R}
Conundrum {Cl
Edo Probe {U}
Empathic Echo {Cl
Ferengi Attack {Cl
Frame of Mind {U}
Hidden Entrance {C}
Hunter Gangs {Cl
Interphasic PlasmaCreatures {Cl
Malfunctioning Door {Cl
Maman Picard {U}
Outpost Raid {Cl
Parallel Romance {U}
Punishment Zone {Cl
Quantum Singularity lifeforms {U}
Rascals {U}
RoyaleCasino: Blackiack {U}
The Gatherers {Cl
The Higher ... The Fewer {U}
Thought Fire {Cl
Worshiper {Cl
Zaldan {U}

SHIP - ROMUlAN
Oeeius {R}

SHIPS - NON-AUGNED
EdoVessel {R}
Gomtuu {R}
Tama {U}

DOORWAYS
Alternate Universe Door {Cl
Oevidian Door {R}

MISSIONS
Brute Force {R}
Compromised Mission {R}
Diplomatie Conference {R}
FGC-47 Research {R}
Fissure Research {R}

Qualor 11 Rendezvous {U}
Quash Conspiraey {R}
Reunion {R} (3)

Risa Shore leave {R}
Warped Space {R}

EQUIPMENT
Echo Papa607 Killer Drone {R}
LP. Scanner {Cl

MNTS
Baryon Buildup {Cl
Captain's log {U}
EngageShuttle Operations {U}
Interrogation {R}
Intruder Force Field {U}
Klim Ookachin {U}
lower Decks {U}
Mot's Advice {U}

Particle Scattering Field{Cl
RevolvingDoor {R}
Rishon Uxbridge {Cl

The Charybdis {U}

TheMask of Korgano {Cl
Thermal Deflectors {U}
Wartime Conditions {R}
YellowAlert {Cl

OUTPosr
Neutral Outpost {Cl

PERSONNB.
FEDERATION
Beverly Picard {R}
lan Andrew Troi {R}
Jack Crusher {R}
lt. Ij.g.) Picard {U}

Montgomery Scote {C}
Paul Rice {U} (holo/univ)
Rachel Gaprett {R}
Richard Castillo {U}

TashaYar-A1ternate {R}

INTERRUPTS
Anti-Matter Spread {Cl
Barclay Transporter Phobia {U}
Brain Drain {U}
Countermanda {Cl
Dead in Bed {U}
Destroy Radioactive Garbage
Scow {Cl
OevidianForagers {Cl
Eyes in the Dark {C}
Fire Sculptor {C}
Hail {Cl

PERSONNB.
KUNGON
Governor Worf {R}
K'mtar {R}
.Tal'9 {Cl

Dit is de volledigeuitbreidingsset.
De indeling van een pakje is het
zelfde gebleven
1 Rare
3 uncommon
11 common.PERSONNB.

ROMUlAN
Commander Tomalak{R}
O'Tan {U}
Major Rakal {R}
Stelan OeSeve {R} Lawr<!nc<! van Rijn
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Proloog:
ROMULUS & REMUS

Een vervolgverhaal naar een idee van Sidney Smeets. Gebaseerdop:

Hij hield zijn hand voor zijn ogen, hoewel dat natuurlijk niet nodig was geweest. Maar hij moest zich aanpassen, ook hier weer. Deze
mensen leken zoveel op hem en toch waren er die verschillen. Het was nu nog belangrijker om de verschillen te verbergen dan het
destijds op de Enterprise geweest was. Een rilling liep over zijn rug bij de gedachte aan dat schip, dat deel van zijn verleden, een
verleden dat niet meer bestond. Vlug liep hij de donkere steeg in, uit het felle zonlicht en hij liet langzaamzijn cape zakken.

Spocks oude gezicht was nu zichtbaar voor wie het wilde zien maar het leek erop dat niemand die moeite zou nemen. Hij keek om zich heen maar
zag niets. De man had hier moeten zijn, het was van belang dat zijn boodschap zo snel mogelijk de Federatie bereikte.
Onwillekeurige voerden Spocks gedachten hem terug naar die dag op de academie toen hij op Jim had gewacht. Hij had net de laatste orders ver
scheept en had zich ervan vergewist dat de Enterprise in top conditie was. Dat was nog voor iemand had kunnen beseffen wat de jonge bemanning
zou moeten doorstaan op hun eerste echte missie. Hij herinnerde zich ook het gesprek dat hij die dag met Saavik had gehad over haar prestaties
in de vlucht simulator. Zij was altijd bijzonder geweest. Het had haar niet losgelaten dat ze gefaald had en ze weigerde te accepteren dat het niet
haar fout was. Die dag had ze meer Romulaans geleken dan Spock haar ooit gekend had sinds haar training op Vulcan. En het vreemde was dat hij
er geen bezwaar tegen had gehad, hij had vastgesteld dat haar Romulaansebloed misschien niet zo'n probleem was als zij beiden dachten.
Die dag had Jim erg ongelukkig geleken en pas nu kon hij volledig begrijpen waarom. "Het was een goede tijd, het was een slechte tijd.' Een bood
schap, Spoek?" Hij had zijn rigide logica al jaren terug opgegeven en putte nu vaak kracht uit zijn, gecontroleerde, emoties. Hij had gemerkt dat zijn
'handicap' ook zijn grootste sterkte kon zijn. De zon stond nu hoog aan de hemel van Remus. Als hij de horizon had kunnen zien had hij daar de vage
boog van de ondergaande tweelingplaneet Romulus kunnen onderscheiden. Nu zag hij slechts de donkere omgeving van de steeg die nu iets lichter
werd. Nog steeds niemand te zien. Er klopte iets niet. In een flits schoot er een alarmsignaal door zijn vulkaanse hersenen. Er was hier wel iemand...
iets.

De pijn kwam bijna als een opluchting na het moment van verbaasd ongeloof toen de energiestraal hem raakte. Hij voelde zijn lichaammet een harde
klap de grond raken. Eenal met al fascinerende ervaring maar wel een met verstrekkende gevolgen. Zijn handen voelden koud, klam.
Handen, mijn handen!? Eenmisselijkmakendegolf van herkenning welde door zijn lichaam. Hij had dit al eens eerder gevoeld. Dood.
De reactor, het schip!? Hij begon weg te zakken,dieper en dieper. Dichter naar het donkere schaduwrijk dat nu zo aantrekkelijk leek.
"Treur niet, Admiraal. Het was... logisch" Hij kon zijn benen niet meer voelen. "Spoek!" Herkenning, Jim, Jim! "De behoeften van de velen... "
Hij zweefde nu, al de invloed die de zwaartekracht op zijn lichaam had uitgeoefend leek te verdwijnen. "Leef lang en voorspoedig... " "Speek!"
Jim, je bent hier!? Jim, Jim? --- "lt was... fun.'

Hoog in de hemel van de grootste van de tweelingplaneten Romulus en Remus zag hij een vage vorm, bekende trekken. Alles werd licht, er was
alleen nog maar... ZON.

De:e:11, ZON door Sidne:y Sme:e:ts

Het slanke sterrenschip gleed onder impuls kracht het buitenaardse zonnestelsel binnen. In de verte gloeide een rode zon. Recht vooruit knipper
den de navigatie lampen van een Federaal ruimtestation. De planeet die zich op 800 kilometer onder het station bevond was een gasreus van de
klasse C, Derghan. Kapitein Picard wipte iets naar voren in zijn stoel en staarde intens naar het beeld op het scherm. De bemanning keek in stilte
toe, terwijl de zacht blauwe kleur van de grote planeet de brug in een vreemd schijnsel hulde. Langzaamdraaide het station om zijn as en steeds
meer van de zwaar beschadigde structuur kwam in beeld. Wat was hier gebeurd? Drie uur geleden hadden ze een vaag noodsignaal ontvangen en
ze waren onmiddellijkhierheen gekomen, het was echter bij dat ene signaal gebleven en nu wisten ze waarom. Eenhele sectie van het station was
totaal verwoest en de rest toonde enorme schade. Ongemakkelijkverschoof Picard iets. Hij keek zijn eerste officier vragend aan, het was duidelijk
dat hij informatie wilde en snel. Beide richtten ze nu hun blik op Data.
"Commandant?"
Data's vingers schoten behendig over zijn instrumenten om de benodigde informatie op te vragen. "De eerste scans tonen geen teken van over
levenden, structurele schade... onherstelbaar. We kunnen tijdelijke integriteitsvelden activeren om een verkenningsteam over te stralen."
Riker keek Picard afwachtend aan, hij wilde er het liefst zo snel mogelijk naar toe. Picard dacht na hij moest meer informatie hebben. Hij moest
weten wie hiervoor verantwoordelijk was. "Mr. Worf, stuur onze gegevens door naar de Sterrenvloot, Vaandrig Wills zijn er andere schepen in de
buurt?" Wills had naar het scherm zitten staren en deed nu moeite zich op haar instrumenten te concentreren.
" ... De scanners geven geen signalen van andere schepen door maar er is wel een raar energie patroon gevonden... "
Verschrikt keek zij haar kapitein aan terwijl het tot haar doordrong wat dat kon betekenen. "Zoals een gecamoufleerd schip?" Picard beantwoordde
haar blik. De jonge Vaandrig knikte.

Beverly liep driftig heen en weer op de ziekenboeg,alles was klaar voor de verzorging van de mogelijke slachtoffers.
Het was een drukke week geweest, maandagde brand in shuttlebaai twee, gisteren het veiligheidsteam vanWorf dat zich tebuiten was gegaan aan
een nieuw trainingsprogramma op het holodeck en nu het noodsignaal. Beverly was werkelijk aan het einde van haar latijn. Eigenlijkmoest ze nu een
dag vrijnemen... Nee ze kon haar ziekenboegtoch niet alleen laten! Alyssa Ogawa keek haar aan, in haar ogen kon ze lezen hoe slecht ze er nu wel
niet uit moest zien. De deuren van de ziekenboeggleden open en DeannaTroi kwam binnenlopen.
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Star Trek: The Next Generation, ecreëerd door Gene Roddenbe

Picard staarde weer naar het scherm, als ze een team overstraalden waren ze kwetsbaar voor een eventuele aanval. Er waren tegenwoordig
meerdere rassen die een camoufleer techniek hadden. De Federatie had al jaren geleden in het verdrag van Algeron afgesproken dat zij die techniek
niet zou ontwikkelen maar soms twijfelde Picard wel eens aan de wijsheid van dat besluit. Hij leunde naar Riker toe.
"Wie zoudendit gedaan kunnen hebben?" Riker keek om naar Worf, die onmiddellijk reageerde.
"De gegevens over de wapens die gebruikt zijn zijn erg onvolledig maar het patroon heeft het meest weg van Breen of ... Romulaans."
Ze haddener natuurlijk allemaal al aan gedacht maar om nu iemand die vermoedens te horen uitspreken kwam toch als een schok.
Picards hersenen werkten nu op volle kracht. Dit kon verstrekkende gevolgen hebbenen de vrede die al jaren met zoveelmoeite was bewaard hing
nu aan een zijden draadje. Soms voelde hij de druk van zijn positie als een zware last op zijn schouders... maar Picard was er nooit de man naar
geweest om zijn persoonlijke problemen in de weg te laten staan van een voorhanden zijnde crisis.
"Open de groetfrequencies, luitenant Worf. Laten we maar eens "hallo" zeggen tegen wie daar ook is..." Picard keek zijn eerste officier aan en zijn
blik leek bijna om Rikers instemming te vragen. Riker knikte zachtjes, bijna onmerkbaar. Worf reageerde vrijwel onmiddellijk, hij had deze opdracht
al verwacht.
"Aye, sir... geen re ..." Hij stopte middenin het woord en keek met ongeloof naar zijn instrumenten. Het schip leek zich te onthullen! Het zou erg
onverstandig van ze zijn om dat strategische voordeel op te geven.
"Kapitein, het schip..." Weer stopte hij, hij staarde verbaasd naar het scherm. Dezekeer viel Picard hem bij,
'Ja luitenant, ik denk dat we dat allemaalwel kunnen zien!"
Op het scherm veranderde een groene wazige gloed langzaam in een vaste vorm. Voor hun ogen verschenen de bekende contouren van een
Romulaansoorlogsschip.

Het had de mensen niet veel moeite gekost om vast te stellen dat ze nog in de buurt waren. Commandant Remlok Ghiar van het Romulaanse
slagschip de T'Aleris, zuchtte diep terwijl zijn bode hem het nieuws vertelde. Dit betekende dat ze de confrontatie aan zoudenmoeten gaan en dat
zijn kansenop een snelle aftocht en daarmee, op vrede, zogoed als verloren waren. De orders van de Proconsul waren op dat punt heel duidelijk
geweest, geen compromis en geen bedrog. De aanval was een rechtmatige vergelding en het Sterren rijk zou deze keer niet in de nacht wegsluipen
maar het conflict opzoeken.De orders waren rechtstreeks van de Preator afkomstig geweest zo was hem verteld. Enals hij het zelf al niet meer
geweten zou hebbenzou zijn bode hem er wel aan herinnerd hebben. Hij mistte zijn oude bode, deze jongeling was. net bevorderd tot centurion en
was erg ambitieus. Enals er een ding was dat Remlokgeleerd had, dan was het wel dat niets zo gevaarlijk was als een ambitieuze Romulaan.
Hij wilde eigenlijk het liefst weg nu het nog kon, voordat het uit de hand liep. Maar hij wist dat dat niet kon en een gevoel van naderend onheil
bekroop hem.
Zijn subcommandant keek hem aan, hij kon aan hem zien dat ook hij wist wat er te gebeuren stond. Remlok moest nu het bevel geven.
"Hef de camouflage op, activeer schilden en disruptorbanken."

De ziekenboegwas nu een drukte van belang. Na het bericht dat er waarschijnlijk geen overlevenden waren, was iedereen tegelijk gaan praten.
Speculaties over wat er gebeurd was werden ongevraagd in de discussie geworpen en niemand leek te weten wat ze nu moesten doen. Beverly
nam het woord.
"Luister mensen, al het niet essentiële personeel kan weer terug naar... waar jullie ook waren voordat jullie opgeroepenwerden."
Deanna liep naar haar toe.
"Het lijkt erop dat jij ook wel wat rust kunt gebruiken."
Beverly glimlachte, Oeannawist altijd precies wat ze voelde.
"Waarom ga je niet mee naar Boeghut Tien, Alyssa kan het hier wel zonder je af en ik weet zeker dat Guinaneen heerlijke Raktajino voor je klaar
kan maken."
Boeghut Tien klonk nu inderdaad erg aanlokkelijk.
"Ik denk dat dat geen slecht idee is, Alyssa ik ben even... "
Zewerd onderbroken door Will's stem over de intercom.
"Alarmfase: Rood!"

Plotseling werd iedereen op de brug actief. Rodealarmlichten gloeidenoveral en het gesnerp van de sirene was nu duidelijk hoorbaar. Worf was de
eerste die zich herstelde.
"Romulaans, O'derix klasse, haar schilden zijn omhoog... voorste disruptorbank geactiveerd!"
Rikers reactie volgde onmiddellijk.
"Herhaling. Alarmfase: rood, schilden omhoog, alle hens naar de gevechtsposten."

Wordt in het volgende nummer vervolgd door: Henk Groenendijk...
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kay, Trekkers, bereid je voor om geassimileerd te
worden. De volgende Trek speelfilm zal de Borg
terugbrengen, zegt Star Trek: Voyager producent
Brannon Braga, die samen met Ronaid Moore, her
scenario aan het schrijven is voor de film.

De cybernetische boosdoeners, die een collectief bewustzijn delen en
gezamenlijk te werk gaan om andere rassen te assimileren, waren voor
het eerst te zien in Star Trek: The Next Generatlon, tweede seizoen,
aflevering "Q-Who", waarin de raadselachtige Q de Enterprise naar de
Borg sector van de melkweg zwiept. If
Dit leidde rechtstreeks tot de aflevering (in twee delen): i'The Best of
Bath Worlds" het jaar daarop, waarin Captain Picard werd ontvoerd
door deze mechanische hive-mensen (*) en zowel fYsîölogÎsch als psy
chologisch veranderd om te dienen als hun leider en vertegenwoordiger
Locutus. PicardlLocutus leidde een aanval op de Federatie wat resul...
teerde in een vernietiging van het grootste deel van de vloot en de dood
van duizenden. Alleen door de pogingen van Data om de nog aanwezige
overblijfselen van menselijkheid in de Captain te beroeren, werd de
assimilatie van de Aardse mensen afgewend.

Er is enige speculatie geweest over de ervaringen die Picard opgedaan
heeft in de Nexusj zij zouden hem dezelfde krachten ~ebben gegeven die
Gyi~anp~zitr, maar Braga wi\st die1pra8~jes7vande hand. "In het eerste
voorontwerp voor Generatlons waren Wil van plan te stellen dat
Guinan's ervaringen in de Nexus haar die krachten hadden gegeven,"
zegt"'Braga. "Maar die stelling is eruit gehaald. Nu wordt gesuggereerd
dat de reden dat Guinan speciale vóórkennis heeft van tijd en mensen is
dat ze een echo van zichzelf heeft in de Nexus, waar zij alle momenten
van tijd tegelijk ervaart. Voor wat Picard betreft, hij zou in dezelfdesituatie
ver.~eren. ~a~r da~r besteden we in de nieuwe film geen aandacht aan
en we zullen hrt concept oo~ in een volgende film niet verder navorsen.
Als we weer een T.V.serie zouden maken zoudenwe dat wel doen, maar
niet in een speelfilm.
En alhoewel de Nexus veel mogelijkheden open gelaten heeft voor de
schrijvers van de franchise, zegt Braga dat in Star Trek VIII Kirk, noch
enig ander lid van de Original cast, een hoofdrol zullen spelen, hij gelooft
dat het tijd is voor The Next Generation om op zichzelf te staan. Hij
erkent dat hij bijzonder genoten heeft van het schrijven van de eerste
scènes van Generations waarin Kirk, Scotty en Chekov een onderlinge

"Men zou kunnen aanvoeren dat we ons een paar keer verstapt hebben
met de Borg", geeft Braga toe, die samen met Moore ook Star Trek
Generations schreef. "Maar de Borg zijn nog steeds grote boosdoeners.
Zij werden in "Descent" enigzins verkend, maar op een manier die niet
helemaal juist was.
I~i~~anva~glljan het wer~ aa~W9t de ac~ts~e fjlm zal'!!ijn in de Trek fr~n
ahlse, geeft; Braga toe dat zijn 9rote debuutfilm hem een paar dinge~
geleerd heeft. "lk dénK dat het verhaal van Generations te gecom
pliceerd was," zegt hij. "Er moest teveel tekst en uitleg gegevenworden
en het had een paar trage momenten. Er was ook wat kritiek op de
afloop van.de film, men had het gevoel dat er meer gedaan had kunnen
worden met Kirk en Picard. Ik geef toe dat de film een betere climax had
kunnen gebruiken, we haddende mogelijkheid om het nog te verande~eli'l.
Weer anderen hebben geklaagd dat de dood van Kirk ~iet dezelfde soort
emotie kende als bij Spock (in "The Wrath of Khan~l. Maar je moet niet
vergeten dat je in die film Kirk had die reageerde op de dood van Speek, * Mededeling van de schijtster:
hij kon putten uit de relatie die zij 25 jaar lang hadden. Picard en Kirk
kenden elkaar ongeveer 30 minuten. Toch be~ i , alles in ogenschouw Hive : als een bijenkor1:
nemend, erg trots op de film." Il Djones : ,S een dar (mannetjesbij)I
VolgensBraga "kan je er vanuit gaan" dat all$taste personages van ~he " I

Next Generation weer te zien zullen zijn in ~tar TreKVIII. Maar hij zegt ~~ 1.1'QllÇJ 'd'}
dat de enige hoofd-verhaallijn van GeneratIons die doorqatrokken zal ~Yt~ ~
worden Data's voortgaande verkenning van zijn emoties zal zijn. _

In het vijfde seizoen kwam TNG terug bij de Borg met "I, Borg" waarin
de Enterprise een gewond lid van het cyber-ras tegenkomt die van de
crew de naam Hugh krijgt. Vele fans vinden dat door het vermenselijken
van een van de dranes (*l de schrijvers de boos~~rdige omr~r.sC~llligreid
van de Borg wegnamen én hun voorname positie onqer de Trek
Boosdoeners. De laatste Borg aflevering van TNGwas de aflevering (in
twee delen) "Descent" , waar de Borg gedegradeerd werden tot een
chaotisch ras, door negatieve emoties gestuurd en geleid door de
bedrieglijke broer van Data, Lore, gevolgd door de terugkeer van Hugh
in de hive. Bij de laatste blik zijn de Borg een verloren en vef1Wîrdvolk
geworden zonder gevoel voor (doe)of nic~tirng., 1 I<' ~ V K I.

, IJ

gevatheid ten toon spreiden die simpelweg niet aanwezig is bij Picard en
zijn crew.
"Toegegeven,ze hebben niet retzelfde gevoel voor humor," zegt hij. "Er

lis te.enwanm,1ponzig gevoel, maar ze zijn geen betweters. Zo zijn ze
gewoon niet.l~ zal niet ontkennen dat het schrijven voor de openings
scènes van Generations iets leuker was. Maar ze zijn zoals ze zijn. De
nNG) crew is.... zorgzamer."

Het is veilig om te zeggen dat de Borg niet bepaald zo "zorgzaam" zullen
zijn. Maar aan een van hun akeligste daden - het veranderen van Captain
Wicard in "The Bast of Both Worlds" - zal geen aandacht meer worden
besneed in Star Trek VIII. "Ik denk dat de gevoelens van Picard over die
ervaring verwerkt; zijn," zegt Braga. "Echter, Picard heeft wel enorm
veel kennis van de Borg, en hij zal al die kennis in de strijd werpen."

Terwijl producer Riek Berman begint met het op één lijn brengen van de
bestanddelen voor de speelfilm, zijn Braga en Moore bezig met het
invullen van de details van hun verhaallijn, uiteraard genietend van de
mogelijkheden die deze film biedt. "Ik denk dat het tijd is om de Borg
terug te brengen. Ze zijn zeer machtige en angstaanjagend boosdoeners,
vooral met dat collectieve bewustzijn. Ik weet niet of er veel nieuwe din
gen met ze gedaan kan worden. Echter, het avontuur dat we met hen
gaan beleven zal zeer fris en erg spannend zijn. De Borg worden weer de
Bong en de film zal gaan over de nieUwe uitdagingen waarmee de
(Emterprisel cnew wordtflgeconfrontleerd,in hun gevecht tegen de Borg.

Door Sonja Ardccl
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c: LAATSTE ( SPACE MILES) INFO c: c:
In april wordt bij elke cassetevan Star Trek Generatiens een spacemiles brochure bijgesloten. Deze brochure bevat naastde artikelen
waarvoor ze kunnen sparenook een voucher waaree de koper eencredit card kan opvragen. Hiervoor moet de voucher, samenmet een
aantal postzegelsom de verzendkosten te dekken naar ons postbusnummer gestuurd worden. De klant krijgt de kaart binnen 4 weken
thuis gestuurd.

De aktie voucher is geldig tot I mei a.s.

- Vanaf mei zal dan maandelijks met alle SIal' Trek delen die dan uitkomen een brochure worden bijgesloten, die het spacemiles sys
teem communiceert. Dus vanaf Star Trek TNG #43, Star Trek Voyager 15en Deep Space inc 4.6.

- Elk deel van Star Trek heeft een aparte hoeveelheid space rnilcs, te weten:

* Voyager 1.500
* The Next Generation 3.000
* DeepSpace Nine 1.500

Met behulp van het aankoopbewijs op de cassete wordt aangegevenhoeveel spacemiles
gespaardzijn. Men kan space miles sparen in drie levels:

Level I
Level 2
Level 3
Level 4

9.000 space rnilcs
18.000 spacc mi les
30.000 space rnilcs
120.000 space mi les

baseballcap,wall shield, logbook
T-shirt, telefoonkaart, banner
Sweater, horloge
Telefoon

VOOR ALLE ARTIKELEN GEWT, VERKRIJGBAAR ZOLANG DE VOORRAAD STREKT.
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