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REDACTIONEEL
De productie van het blad begint lekker op gang te komen. De redactie raakt
op elkaar ingespeeld en (ongevraagde) kopij stroomt binnen.
Het inzenden van kopij juichen we uiteraard toe. Het betekent echter wel
voor de inzenders dat het wel even kan duren voor hun kopij daadwerkelijk
geplaatst gaat worden. Wanneer u de kopij niet na een maand TERUG hebt
ontvangen, kunt u ervan uitgaan dat het ooit gebruikt gaat worden. Voor 1998
gaan we een terugmeldsysteem in gebruik nemen.
Speciale aandacht in dit nummer voor Deep Con 97 en voor de bijeenkomst
van onze Belgische vrienden op 20 september. En dan de brievenrubriek: de
redactie is erg blij dat de beide Duras Klingonzusters in het vervolg de brievenrubriek zullen beheren en beantwoorden. Of ze dat altijd even liefdevol
zullen doen?
Ik wens u veel leesplezier in deze uitgave. De volgende staat alweer op stapel!
LBC

-

NIEUWS
Door: Ronaid Meerman
Star Trek is weer terug op TV!
De KRO is er weer met The Next
Generation en wel sinds zaterdag 6 september om kwart over zes.
De laatste aflevering (' All good things ...')
zal zo rond de jaarwisseling zijn.
Wat er daarna gaat komen is nog onduidelijk. Op dit moment wordt er gekeken naar
een nieuwe serie, genaamd 'Earth final
count', maar het is nog onduidelijk of de
serie voldoet en of-ie wel op tijd klaar is....
Overwogen wordt ook om TNG te gaan
herhalen, maar we houdenje op de hoogte.
Van het SBS 6 front is te melden dat Deep
Space 9 weer verder gaat waar men destijds gebleven is. De tijd waarop DS9
wordt uitgezonden is wel veranderd:
donderdagmiddag om kwart voor 5.....
De eerste affevering zal nummer 52 zijn en
in ieder geval doorlopen t/m 25 december.
Ook hier is nog niet duidelijk wat er volgend jaar komt. Wellicht dat DS9 gewoon
doorloopt, maar er zijn ook onderhandelingen over het nieuwe seizoen van Voyager,
dus.....tsja...

Star Trek 9
De geruchten over de nieuwe Star Trek
film zijn op gang gekomen. Verschillende
verhalen over scripts, acteurs en dergelijke
doen de ronde.
Hieronder een kleine opsomming van feiten en geruchten:

Feiten:
- Er komt een nieuwe film en wel in
november 1998. In het voorjaar beginnen
de opnames en eind november is de
Amerikaanse première.
- Patriek Sicwart speelt opnieuw de rol van
captain Jcan-Luc Picard en is als eerste
acteur 'vastgelegd' voor de nieuwe film.
Zijn salaris bedraagt het lieve sommetje
van 12 miljoen dollar. Daar zal William
Shattner zich nog wel eens voor op zijn
achterhoofd krabben, lijkt me.
- Ook Brem Spiner doet mee in de nieuwe
film en hij ontvangt 'slechts' 5 miljoen dollar voor zijn rol als Data.
Toch wel een interessant dat juist Brent
Spincr al is 'vastgelegd' voor de nieuwe
film, daar hij voor First Contact zo'n beetje de laatstewas.

Ook Gates McFadden in geïnteresseerdin
haar rol van Dr. Crusher, vooral omdat ze
een grotere rol krijgt dan de carneo shot
die ze had in First Contact. Die ze trouwens ook nog eens moest delen met de
Doctor! !
Jonathan Frakes (William Riker) zal ook
deze film regisseren. Voor een mogelijke
volgende film hebben Robert Duncan
McNieU (Tom Paris) en LeVar Burton
(Geordi LaForge) al te kennen gegeven
die te willen regisseren.
Kleine feitjes:
-De Enterprise-E en de nieuwe uniformen
komen terug in de film.
-Er komt in ieder geval geen time-travel
en Borg in voor.
-Picard en Data zijn het middelpunt van
de belangstelling.
-Er komt een conniet tussen Data en
Picard
-Een oude vijand komt terug (Romulans?)
Uiteraard zijn er meer roddels dan feiten.
Hier de smeuïgste:
-Aan het einde van de film komt Riker
erachter dat hij Picard nooit op zal volgen
als kapitein
van de
Enterprise.
Uiteindelijk accepteert hij een functie als
kapitein van de USS Nova, een Sovereign
class vessel.

Dit leidt tot een nieuwe serie, als opvolging van Deep Space9, met Wolf en Dax
aan boord. Worf wordt de eerste officier,
met wellicht ook Nog aan boord!
-Het script voor de nieuwe film varieert
per dag. Een van de meestopvallende versies i die met Spock erin!! De geruchten
gaan dat er gesprekken gevoerd worden
met Leonard Nimoy om een behoorlijke
rol te krijgen als Spock. Spock leidt, zoals
bekend, de ondergrondse op Rornulan.
Uiteindelijk komen Spock en Picard na
een aantal omzwervingen elkaar weer
tegen en Spock is degene die Pieard vertelt over een Rornulan die diep in de
Federatie is doorgedrongen. Die Romulan
is Picard zelf!! Na een zwaar gesprek
komen ze overeen dat Picard een injectie
toegdiend krijgt, waardoor hij langzaam
(weer) in een Romulan verandert.
Uiteindelijk blijkt dat Spock gebruikt
wordt door de Rornulans om één van de
beste Starfleet captains af te leiden voor
een definitieve aanval op de Federatie.
Er zijn ook geruchten dat 'Q' een rol heeft
in deze film, om zijn 'vriend' Picard te
redden van de ondergang en hem weer
terug te brengen op de plek waar hij hoort:
de brug van de Enterprise.
Stevig gerucht hè??

Maar er is meer:
-Hct volgende gerucht is dat Data zou
sterven aan een soort Borg-A IDS.
Wellicht komt dit doordat Brent Spinel'
weinig zin meer heeft om nog veel langer
als Data door het leven te gaan.
Een ander gerucht is dat Data zou sterven
aan een gevecht wat hij zou hebben met
Lore (jawel! !). Die laatste zou tot leven
gebracht worden door een nog onbekende
kapitein en met een legertje androids die
de Federatie willen vernietigen. De enige
die Lore zou kunnen stoppen is Data en
die sterft dan ook aan het einde van de
film, samen met zijn broer.

Kleine geruchtjes:
-Dr, Crusher en Picard gaan trouwen.
-De Federatie ontdekt Transwarp (dus
sneller dan warp 10...)
-Wellicht een Dominion script in plaats
van de Romulans, maar dit is hoogst
onwaarschijnlijk. De Dominion is geen
directe vijand van TNG.
-Wellicht dat Deep Space 9 6f Voyager in
de nieuwe film een klein rolletje krijgt.
-Even wat anders: cr komt van Deep
Space 9 zeer waarschijnlijk geen zevende
seizoen. Vandaar dat de mogelijkheid van
één of meerdere personen uit DS9 in de
nieuwe film groot is. Tegen die tijd worden er geen nieuwe DS9 afleveringen
meer gemaakt......

IT IS MY PROFESSIONAL OPINION
THAT THIS ENTIRE VOYAGER
CREW HAS GONE MAD...
ONLY ME AND THIS INVISIBLE
PINK ELEPHANT
ARE LEFT UNAFFECTED...

Genoeg geruchten voor deze keer...
Nu maar weer wat 'echt' nieuws.
Brent Spiner zal (waarschijnlijk!) de rol
spelen van de hertrezen Dr. Okun in het
vervolg op Independenee Day.
Patriek Stewart is op dit moment te
bewonderen in de bioscoop. Hij speelt the
bad guy in een film met Mei Gibson en
Julia Roberts in "The Conspiracy Theory'.
Hij gaat ook de rol van kapitein Ahab spelen in de nieuwe versie van 'Moby Dick'.
Gregory Peck, die de vorige Ahab speelde,
vertolkt de rol van zijn vader.
Genoeg voor deze keer nietwaar?
'Make it so...'

-

WORF
Door: Garvin Pouw
Wie is wie? Wat uiterlijk betreft kunnen we ze nog wel uit elkaar houden.
Maar wat valt er verder te vertellen
over de verschillende personages die in
de Star Trek series opduiken? Deze
keer alle aandacht voor Worf.
Ooit begon Worf als een norskijkend stuk
behang op de brug van de Enterprise.
Sindsdien is hij uitgegroeid tot een gerenommeerd officier op het ruimtestation
Deep Spacc Nine.
Hiermee is hij een van de weinige karakters die nu al twee Star Trek series op zijn
naam heeft kunnen schrijven. Hij werkte
zich op van een oorspronkelijk achtergrondkarakter tot een van de meest populaire spelers in Star Trek. En je zou kunnen zeggen dat hij is uitgegroeid tot een
Trek-idool vergelijkbaar met Spoek. Worf
is een begrip geworden in Star Trek en als
geen ander het levende voorbeeld van wat
het is om een ware Klingon te zijn.

De Rol
Toen jaren geleden Gene Roddenberry
leven gaf aan de tweede incarnatie van
Star Trek (The Next Gcneration), had hij
een ietwat anderegedachte achter de nieuwe serie dan wat uiteindelijk gerealiseerd
werd. Een deel van zijn gedachte was
namelijk dat de nieuwe Star Trek nauwelijks zou teruggrijpen naar de oude. Geen
Vulcans dus en ook was hij geen voorstander van Klingon aanwezigheid op de
brug. Gene's collega's konden hem uiteindelijk toch overtuigen met het excuus dat
een Klingon op de brug van de Enterprise
een symbool kon zijn van vooruitgang:
zelfs de grootste vijand kan een vriend
worden. Een thema dat nog vaak in andere vorm terugkeerde in Star Trek. Denk
bijvoorbeeld aan Hugh, de Borg.
De beslissing om Worf te nemen was
erdoor, maar dat Worf zou uitgroeien tot
een van de hoofdrolspelers in de The Next
Generation-cast, komt voornarnelijk door
de eigen inbreng van acteur Michael
Dorn. Dom was al een rrekkie voor hij als
acteur in Star Trek begon en hij genoot
van zijn rol. Met Dorn als Worf ontstond
er een beeld van de Klingons, een beeld
dat steeg in populariteit door de seizoenen
van TNG heen. Het aantal Klingonshows

per seizoen nam toe en vrijwel altijd stond
Worf in die verhalen centraal. Zo groeide
het succes van Worf en van de Klingons.
Je zou kunnen zeggen dat Worf de
Klingons maakte en andersom.

Worf
Worf zoon van Mogh werd geboren op de
Klingen thuiswereld in 2340. Zes jaar
later verhuisde hij met zijn ouders naar
Khitomer, Zijn broertje Kurn bleef achter.
Op Khitorner echter werden alle Klingons
aan de Romulanen verraden door Ja'rod,
leider van de familie die later Duras heet
en altijd een bloedvijand van Worf's familie is gebleven. In de Romulaanse aanval
op Khitorncr verloor Worf zijn familie.
Alleen hij en zijn kindermeisje overleefden het bloedbad.
Worf werd van Khitomer gered door een
federatie-officier
Sergey Rozhenko.
Sergeyen zijn vrouw Helena besloten
Worf te adopteren en namen hem mee
naar de planeet Gault en later naar de
Aarde.
Worf had in zijn jeugd veel problemen in
de omgang met mensen. Volgens zijn
moeder was er menig incident met bloedneuzen op school; hij bleef immers een
Klingon jongetje. Hij had ook nog een
pleegbroer waarmee hij zich inschreef
voor de Starfleeracademie. Nikolai maakte dit echter nooit af.
Ondanks zijn grotendeels menselijke
opvoeding maakte Worf zich een voornaam deel van de Klingoneultuur eigen en
koos zelfs het pad van de krijger. Zo was
hij de eerste Klingon krijger in Starfleer.
Hij kreeg een korte relatie met de half
Klingon/half mens k'Ehler, maar zij was
niet bereid zich volledig
aan de
Klingencultuur te onderwerpen. Drie jaar
na het afstuderen op de academy kreeg
Worf als luitenant een functie op de
Enterprise onder Picard. Toen aan het eind
van zijn eerste jaar een collega van hem
het leven liet kreeg hij de functie van
beveiligingshoofd van de Enterprise, een
baan die hij behield totdat dit schip vernietigd werd. Worf maakte veel vrienden
op de Enterprise en heeft naar eigen zeggen daar de bestetijd (tot nog toe) van zijn
. leven gehad. Hij hernieuwde zijn relatie
met k'Ehlehr en zij schonk hem een zoon
genaamd Alexander. Ook ontmoette hij
zijn bloedbroeder Kurn toen de eer van

Er was mcnlq Incldcnt met blocelneuzen

zijn familie werd ontnomen door toedoen
van rivaal Duras. Deze was later ook verantwoordelijk voor de moord op k'Ehlehr.
Worf wreekte zich op die daad door Duras
te vermoorden, een actie die de eerste stap
was van een reeks gebeurtenissen die
Worf in een goed daglicht plaatste bij de
nieuwe Klingon leider Gowron.
Mede door de hulp die Worf en zijn broer
boden in de Klingenburgeroorlog tegen
Duras gaf Gowron hen de familieeer terug
en gaf de familie een zetel in het keizerrijk.
Io zijn pogingen zijn zoon alleen op te
voeden werd hij in latere jaren bijgestaan
door Deanna Troi op de Enterprise. Er
bloeide een kleine relatie tussen de twee,
maar wat daarvan geworden is, is vooralsnog onduidelijk. Worf werd vlak voor het
einde van de Enterprise gepromoveerd tot
It Cornrnander, Toen de Enterprise niet
meer was, heeft Worf zich voornamelijk
gestort op de Klingon religie. Hij werd
teruggeroepen uit zijn klooster door
Captain Sisko van Deep Space 9 toen
deze de nodige Klingon-problemen kreeg.
Hoewel Worf tijdelijk overwoog om
Starneet te verlaten wist Sisko hem over
te halen te blijven en zo werd Worf Hoofd
strategische operaties op DS9 Daar werd
hij verliefd op zowel het sehip, de USS
Defiant als op It Commander Jadzia Dax.
Een verloving met haar zit er aan te
komen.
Tijdens zijn verblijf op DS9 heeft Worf
nog een keer een reünie gehad met zijn
oude collega's op de nieuwe Enterprise bij
hun grote gevecht met de Borg. Hoewel
het lijkt dat Worf minder geniet van het
leven op DS9, kunnen we ervan uitgaan
dat hij nog een lange tijd daar zal blijven,
of er moet iets vreemds met dat station
gebeuren..

VIDIlANS, part 2
Door Annemieke van de Westerlaken
Keken we de vorige keer naar het
optreden van de Vidiians in de aflevering 'Phage', 'Faces' en 'Lifesigns',
deze keer
zijn
'Deadlock'
en
'Resolutions' aan de beurt.
Deadlock
AI het begrip dat we in 'Lifesigns' voor de
Vidiians hebben opgebouwd, wordt in een
keer teniet gedaan in de aflevering
'Deadlock'.
Voyager en een parallel
Voyager zitten vast en worden aangevallen door Vidiians. We hebben de Vidiians
nog nooit zo agressief gezien als nu. Door
die agressiviteit verdwijnt de kwetsbaarheid, die in eerdere afleveringen naar buiten kwam, helemaal in het niet. De
Vidiians worden nu gewone massamoordenaars, die en passant ook nog de organen van hun slachtoffers meenemen. Met
hun phasers alles behalve op 'stun' marcheren ze door de parallel Voyager, schieten iedereen neer d ie ze tegenkomen en
transporteren tegelijk de nodige organen.
Dat dit lot ook de ons bekende hoofdpersonen als Tuvok en Paris overkomt,
maakt nou niet bepaald dat de Vidiians in
onze achting stijgen. Hoewel het een
parallel Voyager betreft, is het vreselijk
om te zien hoe de Vidi ians het lichaam
van Tuvok scannen op goede organen. Ze
marcheren zonder meer de ziekenboeg in
en vermoorden Kes onder onze ogen. Elk
begrip of sympathie voor de Vidiians is
tegen die tijd wel weer verdwenen. Alleen
Harry Kim met de Wildman baby weet
naar de zwaar beschadigde
andere
Voyager te ontsnappen.
De parallel
Janeway heeft het zelfvernietigingssysteem ingeschakeld omdat dit de enige
manier is voor een van de twee schepen
om te overleven. In hun opmars door het
schip komen de Vidiians uiteindelijk op
de brug. Janeway en Chakotay staan op en
kijken in de wapens van de Vidiians. Even
lijkt het of ook zij slachtoffer zullen worden maar dan vliegt het schip de lucht in.
En met hen de Vidiians. Dat vinden we
niet erg want ze hebben de hele parallel
Voyager uitgemoord om aan hun organen
te komen. Ze mogen dan nog zo ziek zijn
en dus een goede reden hebben om dit te
doen, het feit dat ze ziek zijn komt in deze
aflevering niet eens naar buiten.

Op' dat moment zijn de Vidiians gewoon
een afschuwelijk
uitziend, moordend
volk.
Resolutions
De vernietiging van een compleet leger
van Vidiians, hun schip en de parallel
Voyager in 'Deadlock' hebben de verhoudingen niet verbeterd. Hoe Janeway over
de Vidiians denkt, wordt duidelijk als ze
met Chakotay in 'Resolutions' op een planeet belandt en daar alleen maar af kan
door een geneesmiddel aan de Vidiians te
vragen. Zoals we weten heeft Janeway
maar een doel in het leven: thuis komen.
Ze geeft haar levensdoel meteen op als ze
daarvoor contact op moet nemen met de
Vidiians, want ze wil haar schip niet in
gevaar brengen. Met name Harry Kim is
hier fel tegen gekant en na enig beargumenteer over en weer weet Kes de nieuwbakken kapitein Tuvok ervan te overtuigen contact op te nemen met de Vidiians.
De op het eerste gezicht erg meewerkende Vidiians blijken een valstrik voor de
crew te hebben gezet. Waarschijnlijk niet
zozeer om wraak te nemen als wel om de
organen van de jonge, gezonde crew te
roven. Gelukkig heeft de crew nog een
medestander in het Vidiiankamp: Danara
-Pel, Door haar toedoen kunnen Janeway
en Chakotay alsnog genezen worden.
Danara blijft mens tussen de overige
beestachtige Vidiians. Ze is ook geschokt
dat er een valstrik was opgezet. We kunnen ervan uitgaan dat er meer Vidiians
zijn zoals zij. Vidiians die ervan walgen
andere wezens te moeten vermoorden om
in leven te blijven en daaraan niet meewerken. Waarschijnlijk wordt de hele
Vidiiaanse samenleving gekenmerkt door
deze tweestrijd.

kan veranderen. Men gaat ver om te overleven. Het lijkt erop dat de schrijvers van
Star Trek begrip proberen te kweken voor
dit soort situaties. Denk maar eens aan de
Cardassiers,
ook geen lieverdjes, die
gedwongen werden oorlog te voeren
omdat hun planeet vrijwel geheel dood
was. Door personages als Danara Pel op
te voeren, laten ze zien dat een samenleving als die van de Vidiians in tweeën
wordt gedeeld door de Phage. De een
moordt om te overleven en de ander probeert het met wetenschap. Een ander
voorbeeld is Deep Space Nine's Gul
Dukat. In eerste instantie leek dat een man
die er plezier in schiep Bajoranen te terroriseren. Maar hoe beter we hem leren
kennen, hoe meer er aan de hand blijkt te
zijn. Elk verhaal kent twee kanten. Zowel
de Cardassiers als de Vidiians zijn niet
zomaar agressief om het agressief zijn. Ze
willen overleven en daarin gaan ze ver.
Met een volk als de Vidiians kun je nog
vele kanten op. Wat bijvoorbeeld als ze
een geneesmiddel vinden? Dan moet de
hele samenleving weer opgebouwd worden en dan moeten ze met hun daden
leren leven. Maar voor dat soort verhalen
hoef je niet naar het Delta kwadrant te reizen. Helaas zijn er genoeg voorbeelden in
onze wereld, die veel op de situatie van de
Vidiians lijken.

Tot slot
Er is waarschijnlijk geen enkel volk dat
zoveel tegenstrijdige emoties oproept als
de Vidiians. In de eerste afleveringen ben
je geneigd medelijden met hen te hebben,
al hebben ze nog zo veel vreselijke
gewoontes. Helaas wordt in latere afleveringen de nadruk gelegd op hun agressiviteit. Hoe dan ook, je gaat nadenken over
het feit dat een ziekte als de Phage de
mentaliteit van een volk helemaal

De een moordt om te overleven,..de ander probeert het met wetensch~

VULCANS, EEN BIJZONDER VOLI~JE,part 11
Door: Hinke M. Bocl'
Wanneer een kind een jaar of zeven is,
wordt er door zijn of haar ouders een partner uitgezocht met wie het kind zal trouwen als het volwassen is. Als een geschikte partner is gevonden volgt de bonding.
Hierbij worden de twee kinderen, door
middel van een mindrncld, op telepathische
wijze met elkaar verbonden. Vaak ontmoeten ze elkaar pasweer tijdens de eerste keer
dat de man last krijgt van pon faroDit is een
samenloop van intens verlangen naar de
partner en een stijging van het adrenalinegehalte in zijn bloed. Deze twee componenten blijven elkaar versterken als zijn
verlangen om gemeenschapte hebben met
zijn vrouw, niet wordt bevredigd. Op een
gegeven moment kan de man zichzelf helemaal niet meer in de hand houden en komt
hij in de plak tow terecht. Dan moet je
enorm voor hem uitkijken. Meestal gaat
het goed maar als het tweetal niet in staat
blijkt te zijn elkaar zo snel mogelijk te ontmoeten. kan de man sterven. Dat komt
door het sterk verhoogde gehalte van
bepaalde hormonen. Van een Aards muizenras is bekend dat de mannetjes met zeer
veel vrouwtjes paren en op een gegeven
moment sterven omdat ze vergeven zijn
van de hormonen.
Tegenwoordig worden lang niet alle kinderen uitgehuwelijkt. Als Vuleaus trouwen,
zonder dal er sprake is van een gearrangeerd huwelijk, dan is het huwelijk zogezegd gebaseerdop een logische beslissing.
ln het geval van Spock's ouders was er eerder liefde in het spel dan Vulcaansc logica.
In zo'n huwelijk heeft de bonding een hele
intieme betekenis. Het paar is in staat om
allerlei gedachten, gevoelens en herinneringen met elkaar te delen en als ze er aandacht aan geven zijn ze zich zelfs van
elkaars aanwezigheid bewust ook al bevinden ze zich lichtjaren van elkaar vandaan.
Deze verbintenis kan alleen worden verbroken door een hogepriesteres of als een
van de partners overlijdt.
Huwelijksceremonies lijken wel wat op de
onze, maar de Vuleaus vieren geen uitgebreid feest. Er is, als het gaat om een
gewoon huwelijk, een receptie en dan gaat
iedereen weer huiswaarts, Toen Amanda
met Sarek trouwde kon ze het niet lang in
die hete receptieruimte uithouden. Sarek
merkte dat gelukkig en samen glipten ze
stiekem weg naar huis waar de airco

veel beter was. Als je bedenkt dat een aangename zomerse dag op Vulcan een middagtemperatuur van omstreeks 65 graden
Celsius kan betekenen, is een goede airconditioning voor mensen een absolute
noodzaak.

kan zijn waarbij een leek als toeschouwer
steedsweer verrast wordt. Zelfs bij een pon
far-ccrcrnonie, die je als logisch denkend
wezen eigenlijk zo snel mogelijk zou willen afwerken, komen veel toeters een beilen kijken.

Wat vaak voorkomt is dat een huwelijk
voltrokken wordt tijdens pon faro Dan kan
het voorkomen dat de bruid geen zin heeft
om met de aangewezenman te trouwen en
trouwt liever met een andere man. Zij forceert dan een koon-ut-kal-if-fee uitdaging
om van haar bruidegom af te komen. Ze
kiest dan een uitdager die het moet opnemen tegen de arme bruidegom die inmiddels stijf staat van de hormonen. Deze twee
vechten dan net zo lang totdat er een dood
is. Als uitdager kiest ze natuurlijk niet
degene op wie ze verliefd is. Als die zou
verliezen dan heeft ze er niets aan. Als de
bruidegom verliest, is ze van hem af. Als
de uitdager verliest, is de bruidegom beledigd en wil zijn bruid niet meer. In beide
gevallen is ze dus vrij om met de man van
haar keuze te trouwen. Pon far huwelijken
zijn meestal gearrangeerd.
De man heeft een pon far-cyclus van zeven
jaar, dus elke zeven jaar komt de pon far
terug, maar trouwen hoeft meestal maar
een keer. En blijkbaar kunnen mannen ook
jarenlang vrijgezel blijven. Spock is na het
debacle met T'Pring ('Amok Time' TOS)
jarenlang ongetrouwd gebleven en kennelijk is dat goed vol te houden. In de aflevering 'Sarek'(TNG) wordt nog vermeld dat
Speek getrouwd is omdat Captain Picard
daarbij als jonge officier aanwezig was.
Waarschijnlijk heeft de bonding ermee te
maken. Pon far is uiteindelijk een samenspel van hormonen en verlangen naar een
specifieke persoon. Als een man geen bonding-relatie heeft met een vrouw, valt een
deel van het verlangen weg en is pon far
misschien te overleven maar hoe een
Vulcan ermee omgaat is mij niet bekend.
Wanneer een Vulcan stern, wordt zijn of
haar katra, de eeuwig levende geest, overgebracht naar een ander persoon die vanaf
dat moment 'keeper' wordt genoemd. De
keeper moet dan naar de berg Selcya op
Vulcan waar de katra van de overledene
rust vindt. AI deze gebeurtenissen gaan
gepaard met ceremonies die doorspekt zijn
met rituelen die een mystiek karakter hebben. Mystiek speelt zo'n grote rol dat een
ceremonie een zeer bijzonder schouwspel

Ten slotte nog iets over de fysische geografie van de planeet Vuleau. Het klimaat is te
definiëren als een BS- of een BW-klimaat.
SS houdt in dat er sprake is van zeer weinig neerslag en dat er alleen steppevegetatie kan groeien. Dus met name steppegras
dat goed tegen de droogte kan. Als er al
water is, verdampt dat heel gauw. In gebieden met een BW-klimaat groeit bijna niets.
Het is er veel te droog. Overdag kan de
temperatuur erg hoog oplopen en 's nachts
een flink eind onder nul dalen.
Er zijn maar twee zeeën die eigenlijk
meren zijn, omsloten door land. In tegenstelling tot de Aarde bestaat de planeet
voor het overgrote deel uit land. Op Vulcan
is het leven wel behoorlijk op extreme
omstandigheden aangepast. Het is natuurlijk logisch dat door evolutie levensvormen
zich aanpassen aan de omstandigheden.
Een individu dat niet is aangepast aan de
emstandighedcn, overleeft in de natuur
niet.
Vulcan wordt intensiever bestraald dan bijvoorbeeld de Aarde. Dat verklaart voor een
deel de intense hitte. Andere factoren zijn
onder anderede stralingsabsorptie en weerkaatsing door de atmosfeer en de

albedowaarde van het aardoppervlak.
Nevasa, de Vulcaanse zon, heeft een grotere invloed op Vulcan dan de Zon op de
Aarde. De afstand van Nevasa tot Vulcan,
de stralingsemissie en de temperatuur van
de ster bepaalt die invloed. Wetende dat
zware sterren, die heel heet zijn, maar
enkele miljoenen jaren te leven hebben,
kun je ervan uitgaan dat Nevasa in de
meeste opzichten lijkt op de zon. Anders
had zich op VuJcan nooit leven kunnen ontwikkelen van het niveau dat nu voorkomt.
Onze evolutie heeft ook een paar miljard
jaar geduurd. Vulcan staat dus dichter bij
Nevasa dan de Aarde bij de Zon. De atmosfeer van Vulcan laat ook veel meer
schadelijke straling door dan de Aardse
atmosfeer. Daarom kunnen Vulcans beter
tegen straling dan mensen. Ze hebben ook
een extra ooglid dat hun ogen beschermt
tegen fel licht.
Ook heeft Vulcan een zusterplaneet die in
het algemeen The Watcher wordt genoemd.
In het Vulcaans is de naam van de zusterplaneet afhankelijk van het moment in het
Vulcaanse jaar. The Watcher is meer dan
twee keer zo groot als Vulcan en onbewoond. De planeet heeft een maan die zo
snel beweegt dat een waarnemer deze Eve
of The Watcher daadwerkelijk kan zien

bewegen. Ambassadeur Sarek was zo'n
grote fan van The Watcher dat hij een
villa liet bouwen op een plek waar hij The
Wareher kon bewonderen om zich mentaal voor te kunnen bereiden op diplomatieke missies en andere belangrijke dingen.
Vulcan is een bijzondere planeet met bijzondere bewoners. Het spreekt de mensen
ten zeerste aan en dat komt waarschijnlijk
omdat Vulcans sterk, intelligent en vredelievend zijn. Je kunt altijd op ze vertrouwen en ze laten zich niet zomaar voor
andermans wagentje spannen.
Emoties en gevoelens hebben ze wel maar
je ziet ze niet. Kortom, ze hebben eigenschappen die wij mensen ook wel zouden
willen hebben.
Mannen zijn knap en de vrouwen worden
in Star Trek mooi en mysterieus afgeschilderd. Dat de mannen knap zijn kan
wel kloppen want dat vind ik zelf ook en
ze letten beter op hun gewicht dan menig
Aardse kerel. En bovendien; Sarek sloeg
op vrij hoge leeftijd nog een jonge Aardse
vrouw aan de haak. De Vulcans zijn trouwe bondgenoten en vrienden van de mensen. Dat blijkt uit de goede diplomatieke
verhoudingen en het stijgend aantal

gemengde huwelijken. Ik ben ook zeer
verheugd dat er weer een Vulcan vast deel
uitmaakt van de bemanning in de nieuwste Star Trek: Voyager. Tuvok is anders
dan figuren als Spock of Sarek, maar dat
merkt de Star Trek-fan zelf wel. Als je
meer wilt weten over wat er nou werkelijk
in het hoofd van een Vulcan omgaat kan
ik iedereen aanraden om 'Sarek' van A.C.
Crispin te lezen. Het is een boek waar van
alles in zit: spanning, actie, spacebattles,
romantiek, liefde, familieproblemen, tranen en nog veel meer, Het is een pil van
vierhonderd bladzijden maar echt de
moeite waard, zelfs voor fans die niet zo
gek zijn op Vulcans zoals ik.
Live long and prosper!

Meer over Vulcans kun je lezen in The
Star Trek Coneerdance van Bjo Trimbi.
De
bekende
"The
Star
Trek
Encyclopedia' van Michael en Denise
Okuda en Debbie Mirek, in Star Trek
Memories en Star Trek Film Memories
van William Shatner.
Op intemet:http://www.ludwig.uel.ae.
uk/st/StarTrek/Vulcan/Vulcan .html.
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TRANSPORTER TECI-INIEI~EN
Door: Arme-Marieke Meij
Waarschijnlijk weten jullie allemaal wat
de transporter inhoudt. Maar hebben
jullie er wel eens over nagedacht welke
mogelijkheden deze techniek allemaal in
kan houden? Het is veel meer dan alleen
het transporteren van allerlei dingen en
personen en het repliceren van etenswaren en dergelijke.
Transporter
Het basisprincipe van een transporter is
simpel: iets of iemand een paar duizend
kilometer verplaatsen, door het/hem/haar
op te splitsen in sub-atomaire deeltjes en
deze in een straal te brengen naar de plaats
van bestemming. Er zijn twee soorten
transporters: een voor personen en een
voor voorwerpen. Dit is nodig omdat het
veel meer energie kost om een persoon te
transporteren dan een voorwerp. Bij een
voorwerp loopt het ook niet zo nauw als er
een atoompje verkeerd zit. Bij een persoon
natuurlijk wel.
Was het maar zo'n simpele techniek! Er
zijn namelijk een paar grote problemen.
Daardoor is het in onze tijd ook nog niet
mogelijk om het voor elkaar te krijgen.
Allereerst de hoeveelheid energie. Voor
zo'n proces is zoveel energie nodig, dat we
eerst moeten uitvinden hoe je een reactie
materie/antimaterie voor elkaar kunt krijgen. In de 23e eeuw natuurlijk geen probleem.
Het volgende probleem is: als je iemand
wil opsplitsen in sub-atomaire deeltjes en
je wilt hem daarna weer terug krijgen in
zijn oorspronkelijke staat, dan moet je van
elk deeltje precies weten waar hij zit. Een
wet van de quanturnmechanica vertelt ons
dat dit onmogelijk is. Meneer Heisenberg
gooit dus roet in het eten. Zijn theorie vertelt ons namelijk dat het onmogelijk is om
van elk deeltje te weten waar het zit, omdat
dan het deeltje van plaats gaat veranderen.
Maar niet getreurd. Hier hebben de technici (of beter gezegd de schrijvers) wat op
gevonden: de Heisenberg oompensaters.
Niemand weet hoe ze werken, maar ze
doen het en daar gaat het om.
Stel het lukt ons om een individu in subatomaire deeltjes te splitsen. Hoe krijg je
deze zeer ingewikkelde 'puzzel' dan weer
in elkaar en als het al lukt om een persoon

...

in elkaar te zetten hoe zorg je dan dat het
dezelfde persoon is en dat er niet een
totaal ander persoon te voorschijn komt?
In Star Trek hebben ze hier een heleboel
apparatuur voor ontwikkeld. Onder andere de 'Emitter array' en de 'Prirnary energizing cols' zorgen hiervoor.
Tenslotte geloven velen dat de mens een
ziel of iets dergelijks heeft. Waar blijft die
dan? De wetenschap heeft (nog) niet kunnen aantonen dat zoiets in je hersenenzou
zitten, dus als dit niet uit atomen of iets
dergelijks bestaat, hoe kan het dan
getransporteerd worden?
Natuurlijk zijn el' nog veel meer problemen en het verhaal over hoe de transporter werkt is veel uitgebreider Maar als je
dat allemaal wil weten: lees de Technical
Manual.
Replicator
De replicator werkt eigenlijk hetzelfde als
de transporter. er is alleen een groot verschil: bij de transporter wil je het oorspronkelijke persoon of ding behouden en
bij een replicator niet. Het is dus niet zo
dat een replicator repliceert uit lucht.
Zoiets kan natuurlijk helemaal niet. Dat
zou tovenarij zijn. Hoe werkt het dan wel?
Neem als voorbeeld voedsel. In het schip
of elders ligt grof basisvoedsel. waar alle
aminozuren, vitaminen, mineralen en
alles wat je verder nodig hebt, in zitten.
Nu heb ik zin in een kopje tomatensoep.
Ik zeg dit tegen de replicator en de replicator transporteert dan het benodigde
basisvoedsel naar mij toe. Alleen verandert hij de volgorde van de moleculen,
zodat ik geen blok aminozuren maar een
kopje soep krijg. Het grote verschil tussen
de transporter en de replicator is dus dat er
voor de replicator geen 'rnolecular irnaging scanners' gebruikt worden, die er bij
de transporter er juist voor zorgen dat de
computer het patroon van alle deeltjes
weet van het op te stralen ding of persoon.
Je hebt net als bij de transporter ook twee
verschillende replicators. een voor voedsel en een voor voorwerpen.
Toepassingen
Nu kun je dus allerlei leuke dingen bedenken die je met zo'n transporter en zo' n
replicator kunt, zoals:

B iofiIter
Het biofilter zorgt ervoor dat je gescand
wordt op virussen, bacteriën en dergelijke, zodat je geen ziektes meebrengt. De
ziektes worden er gewoon uitgctransporteerd. Waarom maken dokter Crusher en
alle anderedokters hier niet vaker gebruik
van? Met uitzondering van de Holodoc
(Neelix' tijdelijke hololongen), waarschijnlijk omdat hij zelf geen 'normaal'
mens is.
Afval
Afval transporteer je en repliceer je dan
gewoon om in het voorwerp of eten dat je
de
volgende
keer wilt
hebben.
Radioactieve stoffen transporteer en repliceer je op zo'n manier dat ze niet meer
radioactief zijn. Alles is dus 100% recyclebaar en de milieuvervuiling is dan ook
gelijk een halt toe geroepen. Onze planeet
zou deze techniek dus al zeer goed kunnen gebruiken. Als je een vlek ergens op
maakt, kun je deze techniek ook toepassen en je hoeft niets meer te wassen.
Schoonmaken hoeft ook niet meer, want
het vuil transporteer je weer weg en je
repliceert het gewoon om in voedsel. Dit
gebeurt ook met het water en de lucht aan
boord van een schip of station.
Voedsel
Als je vegetariër bent, kun je gewoon
weer vlees eten: er hoeven geen dieren
meer geslacht te worden. Je voert in de
computer in hoe het vlees er op de subatomaire deeltjes uitziet en hij maakt het
na. 1-1et hongerprobleem in de derde
wereld is dan ook opgelost. Het enige wat
we moeten doen is het afval recyclen en
basisvoedselgaan maken.
Enzovoort. Ik denk dat iedereen wel een
heleboel toepassingen kan bedenken.
Wanneer je in detail wilt weten hoe het
werkt, kun je het volgende boek lezen:
Bron:
Star Trek TNG
~
Technical Manual
Riek Sternbaeh en Michael Okuda

DEFLECTOR SI-IIELDS
Door: Anne-Marieke Meij

Afwisselend worden een soort openingen
in het veld gemaakt om de sensors en de
transporters te kunnen gebruiken. Deze
ramen kunnen alleen gebruikt worden in
de 'Normal cruise mode', Bij 'Red Alert'
worden de ramen kleiner en moeilijker te
penetreren. De grofste sensoren kunnen er
dan nog wel doorheen. Je kunt natuurlijk
ook niet zonder sensoren als je midden in
een gevecht zit.

De 'deflectorshields'
of gewoon de
shields zijn eigenlijk grote krachtvelden rondom het schip of station, om het
tegen zowel natuurlijke als kunstmatige 'vijanden' te beschermen. Hieronder
een uitleg over de werking van de
shields
Voor een deflectorshield wordt een lokaal
veld opgewekt, waarin door middel van
ruimtelijke en tijdelijke vervorming een
'energetic graviton field' wordt gehandhaafd. Om het in gewoon Nederlands te
zeggen: het is dus een veld waar je niet
doorheen kunt lopen omdat er ter plaatse
een vervorming van de driedimensionale
en vierdimensionale (dimensie van tijd)
ruimte wordt gecreëerd.
Als een vijandig schip met een phaser op
het desbetreffende schip gaat schieten
wordt de straal afgebogen. Het zal daarom
ook niet lukken met een phaserstraal door
de shields heen te komen. Tenminste, volgens iemand die dit hele gebeuren vanaf
het desbetreffende schip volgt. Als je echter precies het voorwerp zou kunnen volgen, wordt het niet afgebogen maar wel
het schip zelf.
Helaas is het niet zo simpel, zoals we herhaalde malen kunnen zien in de verschillende series. Om een shield op te wekken
is veel energie nodig en ook al heb je dat,
dan kan een shield toch zwak worden
door er herhaalde malen op te schieten.
Het wordt dan steeds zwakker. Ook zul je
dwars door de shields heen kunnen schieten als je de frequentie weet van de
shields. Alleen gaat dat een beetje moeilijk, want de frequentie en bandbreedte
worden tijdens een gevecht continu veranderd om te voorkomen dat er toch iets
door zo'n shield heen komt.
Ik heb het trouwens nu nog alleen maar
gehad over kunstmatige
vijanden (ik
bedoel hiermee dus wapens van andere
schepen). Maar denk er eens over na hoe
hard een piepklein stofdeeltje aankomt als
je op snelheden vliegt dicht tegen de lichtsnelheid aan. Ik neem maar als voorbeeld
het bouwen van een groot gebouw.
Bouwvakkers moeten altijd een helm op,

want als iemand op 10 meter hoogte per
ongeluk een schroevendraaier laat vallen,
komt die door de zwaartekracht vrij hard
aan. Natuurlijk is dit voorbeeld niet helemaal juist, aangezien we in de ruimte
geen zwaartekracht hebben, in de ruimte
is het gewoon andersom. Het schip
beweegt en het stofdeeltje zweeft maar
een beetje rond. Verder kun je op hoge
snelheden ook niet elke meteoriet ontwijken. Dan is het toch wel handig dat een
shield dat dan afbuigt. Stel je voor dat
Worf elke meteoriet zou moeten neerschieten die de Enterprise zou tegenkomen!
Nu moeten we ook nog duidelijk verschil
maken tussen 'Red Alert' en 'Normal
Cruising mode'. Shields houden een
bepaald frequentiegebied tegen van straling. Bij 'Red Alert' houden de shields
minstens 85% van dit frequentiegebied
tegen, Dit zou teveel stroom kosten in
'Normal Cruise mode' en het zou onhandig zijn voor de wetenschappelijke onderzoeken die de 'sensor array' nodig hebben. Daarom houden de shields normaal
maar 5% van dit frequentiegebied tegen.
Nu wordt het schip voornamelijk alleen
tegen nucleaire en elektromagnetische
straling beschermd.
Voor het geval het nog niet helemaal duidelijk is: elk atoom, elk deeltje heeft een
bepaalde frequentie van straling. Op dit
principe werken de 'shields'. Ze letten
dus alleen maar op de frequentie, bandbreedte en dergelijke van het object of
straal.

Tenslotte wil ik het nog even hebben over
het 'cloaking device'. Dit lijkt narnelijk
qua principe erg op de 'shields'. Als een
schip gecloacked is, betekent dit simpelweg dat er geen Iichtstralen op vallen.
Immers, als op iets geen lichtstralen val:"
len, zie je het niet. Het hele gezichtsvermogen is gebaseerd op licht. Zoals ik al
verteld heb, houden de shields een
bepaald frequentiegebied
van straling
tegen en aangezien licht ook straling is zie
je een 'gecloacked' schip niet, als haar
shields ook dat SOOlt straling tegenhoudt.
Een cloaking device zal trouwens nog wel
meer tegenhouden, anders zullen sensoren het schip toch door andere soorten
straling zien. Dit is dan ook de reden
waarom een gecloacked schip op zo'n
laag mogelijk 'pitje' draait. Zelfs de lichten aan boord worden gedimd.
Ik hoop dat hiermee nu iedereen begrijpt
hoe de shields werken. Hebt u vragen,
suggesties én/of opmerkingen hierover
dan hoor ik dat graag. Stuur dit dan even
naar het postbusnummer, t.a.v.
Arme-Marieke Meij, redactie
Bron: ST Technical Manual,
Rick Sternbach en Michael Okuda
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I;ENI~TSNITPICI~INGCORNER
Door: Henk Groenendijk
Jaren geleden zag ik in een aflevering
van 'The Twilight Zone' mijn eerste nit.
Vraag me niet waar het verhaal over
ging of wat de titel was, maar op een
gegeven moment werd de complete filmploeg in een glazen deur gereflecteerd!
Ik vermoedde echter dat dit soort fouten
sporadisch voorkwamen en dan waarschijnlijk alleen in goedkope films en
televisieseries.
Intussen weet ik wel beter. Ik ben ervan
overtuigd geraakt dat hoe duurder een film,
des te meer fouten erin voorkomen! Zo zag
ik in de film 'Jurassic Pare' al eens een
cameraman in beeld en in "Terminator 11'
een stuntman breedlachend weglopen voor
een aanstormendetankauto.
Nitpicking is leuk, omdat je met andere
ogen naar een film of televisieaflevering
leert kijken. Mocht je het onderwerp echt
leuk vinden, dan kan ik je de Star Trek
itpicking gidsen van Phil Parrand aanbevelen.

VOYAGER
'Ex Post Facto'
Stardate unknown
0.05.10 tlm 0.05.22 Kes stelt de holedoctor
voor dat hij een naam kiest uil medici die
hem inspireren. één van de namen die hij
noemt is Dr. Spoek. Het noemen van Dr.
Speek geeft een grappige en onverwachte
wending aan de scène maar ook veroorzaakt het een nit. We kunnen ervan uitgaan
dat Dr. Benjamin Spock wordt bedoeld.
Deze was echter een kinderpsycholoog.
Interessante keuze voor een dokter aan
boord van een schip waarop absoluut geen
kinderen voorkomen! Verder noemt de
holodoc ook ene Dr. Galen. Wordt hier
soms professor Galen uit de TNG aflevering 'The Chase' mee bedoeld? Zo ja:
Waarom wordt hij dan Dr. genoemd i.p.v.
Professor? Lk geef toe: Galen kwam erachter dat veel mensachtige levensvormen in
de melkweg een gemeenschappelijke vooronder hebben, maar hij was in eerste
instantie eenarcheoloog. Archeologen hebben over het algemeen weinig te maken
met geneeskunde.
In deze aflevering wordt er een hoop her-

gebruikt uit de oude Star Trek doos.
Wanneer Kim en Paris, Tolen Ren voor
het eerst ontmoeten zien we op zijn
bureau een lamp staan die we al eerder
zagen in de vergaderzaal van Star Fleet
Command in 'Star Trek VI The
Undiscovered Country'. Op 0.01.45 ligt
Paris in een kamer op Banca. In de muur
van de kamer zijn een aantal panelen aangebracht die rechtstreeks gestolen moeten
zijn uit 'Ten Forward' van de Enterprise!
En op 0.07.23 zien we de beruchte' Angel
One' matte paintings terug die in TNG al
minstens vijf keer gebruikt is en ook in
DSN is de matte al opgedoken. Nu is het
opeens het huis van Tolen Ren.
0.07.40 Tolen houdt zijn hondje Nceka
vast. Hij draagt het dier terwijl zijn handen in elkaar grijpen. Het shot verspringt
naar een totaal en opeenshoudt Tolen zijn
linkerhand boven zijn rechterhand.
0.17.57 Tom Paris preekt tegen Lydell
Ren dat roken 'slecht voor je gezondheid
is en dat de mensheid roken eeuwen geleden al heeft opgegeven. Paris overdrijft
hier wel een beetje. Er wordt binnen Star
Trek wel degelijk een aantal keren gerookt. Picard bijvoorbeeld rookt een sigaret tijdens twee Dixon Hili avonturen in
de TNO afleveringen 'Man Hunt' en "Thc
Big Goodbye'. Guinan rookt een sigaret
in de TNG aflevering 'Clues'. Data rookt
een pijp nota bene in 'Lonely Among Us'
en in 'Elernentary, Deal' Data'. Kapitein
Kirk rookt een sigaar in 'Star Trek VI The
Undiscovered Country'. Nog een voorbeeld? In 'Star Trek III The Search For
Spock' hangt er in twee transporterrooms.
op de Enterprise èn op Aarde een bordje
met drie waarschuwingen. Nummer twee
en drie luiden: 'Place feet in center of
pad' en 'Keep extrernities within transporterfield' . Hoe luidt de eerste regel? Juist-,
'NO SMOKlNG'. Als de mensheid toch
al eeuwen niet meer rookt, wat voor zin
heeft het dan om een bordje met 'verboden te roken' op te hangen? Is dit niet hetzelfde om aan het begin van een autosnelweg een bord te plaatsen met de tekst
'Verboden voor paard en wagen'? Of staat
dat 'No smoking' soms voor het feit dat
het verboden is om in galakleding
getransporteerd te worden? Ergo: In de
23e en 24e eeuw wordt er nog steedsgerookt!

0.38.27 Tuvok legt aan de aanwezigen
uit dat de moordenaar de Baneaanseanatomy goed kende. Hij wijst bij zichzelf
naar de plaats waar bij Baneanen het hart
zit, tussen de achtste en negende rib.
Echter, Tuvok wijst op de rechterkant van
zijn lichaam. Wanneer we meekijken naar
de beelden die bij Tom Paris zijn ingeplant, zien we duidelijk dat de moordenaar het mes met zijn rechterarm in het
lichaam van Ren steekt. Het slachtoffer
kijkt naar het mes en we zien dat het
moordwapen duidelijk aan de linkerzijde
van zijn lichaam zit ...Waarschijnlijk kent
Tuvok de Baneaanse anatomie zelf erg
slecht.

'Emanations'
Stardate 48623.5
Het is een klassieke fout binnen science
fiction en ook binnen Star Trek: Het is uitgesloten dat er rond een asteroïde zwaartekracht bestaat.Asteroïden zijn geen planeten of manen en daarom is gravitatie op
deze stukken steen te verwaarlozen. Toch
schijnen Torres, Chakotay en Kim er rond
te kunnen lopen zonder weg te zweven.
0.11.55 De lampen die we aan de muur
zien hangen, zagen we al eerder in de
TNG aflevering 'First Contact (de televisieaflevering, dus niet de bioscoopfilm).
Hierin hingen de lampen in het ziekenhuis
op Malcor UI. Harry Kim heeft het dus
bij het rechte eind wanneer hij tegen de
dokter zegt dat we hier te maken hebben
met een First Contact situatie.
0.13.20 Harry Kim vraagt dokter Neria
een aantal sterrenkaarten, zodat hij kan
zien waar hij precies is.. Wat heeft dit
voor zin? Voorzover Kim weet, is hij nog
steeds in het Deltaquadrant, het gedeelte
van de melkweg waar de Voyager zich
bevindt en niet in kaart is gebracht. Wat
voor nut heeft een sterrenkaart als je geen
idee hebt hoe de plaats waar je je bevindt
eruit ziet?
0.14.39 De holografische dokter zegt
tegen Chakotay dat het bic-polymeer
wordt geproduceerd door de dode lichamen van de Vhnori. Hij heeft het erover
dat Chakotay dus eigenlijk rondbanjerde
tussendode lichamen.

Chakotay kijkt hierop geschokt en ongemakkelijk. Maar waarom? Chakotay ging
er toch al van uit dat de asteroïde ingericht was als begraafplaats?Wat is dan het
verschil?

hoofd een stukje had opgetild, dan hadden
de staafjes hem helemaal niet hoeven te
raken, zodat hij helemaal niet had hoeven
sterven.

0.16.23 Dokter Nera staat voor een cornputerbeeldscherm.Op het scherm zien we
een mozaïek van gekleurde vlakken. Op
0.16.35 activeert hij het beeldscherm en
opeens zien we in close-up een representatie van de vacuole. Dan verspringt het
shot naar de originele camerapositie en
opeens zien we weer het mozaïek in
plaats van de vacuole.
Wanneerje goed kijkt zul je ook zien dat
het mozaïek in de close ups verschilt van
het mozaïek in de half totalen.

Stardate 48642.5

'Prime Factors'

0.16.42 Nera legt Kim uit dat de spectrale breuk zich iedere zes uur voordoet.
Echter, later op 0.18.26 zegt Chakotay
tegen Janeway dat de vacuole, wat hetzelfde is als de spectrale breuk, zich iedere twee uur manifesteert. Op 0.38.00 t/m
0.38.45 maken ze het helemaal mooi: in
deze scène zitten er tussen twee vacuoles
nog geen veertig seconden!
0.32.06 Ptera is gestorven tijdens de
transporterprocedure. Inderdaad zien we
dat ook haar lichaam is gehuld in de
cocon van bio-polymeer. Echter, haar
cocon is vrij transparant, zodat we Ptera
duidelijk kunnen zien. Andere lichamen
die eerder uit de vacuole tevoorschijn
kwamen, waren gehuld in een cocon die
zo dik was dat je er niet doorheen kon kijken.
0.32.42 In deze scène scheurt Kate
Mulgrew, de actrice die aan kapitein
Janeway gestalte geeft, per ongeluk een
stukje van Prera's cocon open. Let goed
op wanneer zij het hoofd van de Vhnorivrouw neerlegt op het transporterplatform
en wegloopt. Je zult zien dat onder de kin
van Ptera een stuk cocon loshangt!
0.37.50 Harry Kim ligt in de cenotaaf.
Uit de wanden verschijnen twee dreigende staafjes die hem in de nek prikken en
laten sterven. Harry weet dit echter. Hij
hoopt dat, wanneer hij eenmaal terug is op
de asteroïde,de Voyager hem zal lokaliseren, waarna hij gereanimeerd kan worden.
Als Harry echter heel simpel zijn hoofd

0.00.32 Dit is een leuke: we kunnen aan
Seska's tafelmanieren zien dat zij in werkelijkheid wordt gespeeld door een
Amerikaanse actriee! Ik werk al jaren als
ober-kelner in diverse restaurants en
Amerikaanse toeristen pik je, naast hun
paarse stropdassen, er altijd uil als je let
op hun tafelmanieren. Een vergelijking:
buiten de USA eet men met mes en vork
die gelijktijdig in de handen worden
gehouden. (gewoonlijk vork links, mes
rechts). Amerikanen echter vallen altijd
door de mand door eerst met mes en vork
hun vlees te snijden, het mes daarna weg
te leggen en met één hand verder te eten.
De hand die niet gebruikt wordt, wordt
meestal of in de schoot of op tafel gelegd.
Let in deze scène op Seska's tafelmanieren en je zult zien wat ik bedoel. Het kan
uiteraard zo zijn dat CardassianenfBajoranen precies zo eten als 20ste eeuwse
Amerikanen, maar ik hou het erop dat de
makers er niet eens bij stil hebben
gestaan.
0.01.10 'Vertaalfout alert!!! Vertaalfout
alert!l!' Seska, B'Elanna, Tom en Kim
hebben het over een reisje dat ze gemaakt
zouden hebben op het holodeck naar
Venetië. Het gekke is dat het woord 'gondola', vertaald is als 'capsule' wat toch
iets totaal anders is. Een gondola is zo'n

typische gondelboot uit Venetië. Deze
fout komt alleen voor op de Nederlandse
koopbanden.
0.11.45 Dit is de scène die zich afspeelt
op AJastria. Aan de hemel zien we twee
zonnen. Uit de conversatie tussen Kim en
Eudana kunnen we opmaken dat het hier
een dubbelster-systeem betreft. Ik heb
twee problemen met deze scène:
1.Er zijn hoogstens 15 secondenverlopen
sinds de twee zonnen opkwamen. Toch
zien we ze al vrij hoog in de lucht staan.
Alastria moet wel een heel vreemde
aswenteling hebben, want gedurende hel
gehele shot (0.11.40 t/rn 0.11.50),
bewegen de twee sterren'zich niet meer
omhoog en blijven rotsvast in het zwerk
staan.
2. Dit is science fiction, ik weet het, maar
laten we naast de fictie ook de wetenschappelijke kant niet uit het oog verliezen. Rond eendubbelster-systeem kunnen
geen planeten ontstaan omdat de baan zo
grillig zou worden, dat planeten binnen de
kortste keren aan puin zouden worden
gereten.
0.42.27 Op de Nederlandse koopbanden
is in deze scène iets behoorlijk fout
gedaan door de persoon die de ondertitels
op de banden monteert. In de allerlaatste
scène, heeft Janeway een zwaar onderhoud met Tuvok. Zij draait zich om en
zegt, 'Dismissed' (ingerukt). Om de één
of andereduistere reden is dit vertaald als:
'Ik wil eerst je toestemming.' en -'Ga je
gang.' Nogmaals, dit is alleen terug te vinden op de Nederlandse koopbanden. ~

NIEUWS VAN CIC
Door: Lucie Blom & Sylvester Peute
Vanaf dit nummer zullen we regelmatig
nieuws van CIC publiceren. We krijgen
de gegevens direct van de bron
(Sylvester Peute) en kunnen op die
manier de juiste informatie brengen.
CIC Nederland brengt de ondertitelde
videobanden van Star Trek
in
Nederland uit. Daarnaast nog vele
andere videobanden!
Ontbrekende spaarzegels
Bij de banden Deep Space 9 5.10 en
Voyager 3.10 werden per abuis geen
spaarlegels ingepakt. CIC heeft de zegels
aan de diverse winkels nagestuurd, onder
andere Free Record shop. Hebt u daar een
van deze banden gekocht, dan kunt u alsnog de zegels halen. Neem de aankoopbon mee, of de sticker op de band. De
actie duurt tot 31 december 1997!

inmiddels in de Videotheek voor verhuur.
De verkoop in Nederland staat gepland
voor 2 december 1997. Een leu k
Sinterklaascadeautje!

The Original Series, Captain Kirk
De eerste 10 banden, met ieder drie afleveringen ligt in de winkel. Verkoopsprijs
FL. 199,95. En ja, op de eerste band staat
"The Cage', met Captain Pike!
De volgende 10 komen uit op 4 november.

The Next Generation, Captain Picard
7 oktober
4 november
2 december

Deep Space 9, Captain Sisko
Voyager, Captain Janeway
Volgens de folder zullen de laatsteafleveringen (5.13 en 3.13) op 7 oktober uitkomen.

First Contact
De videoband van First Contact ligt

WONDERLAND
Strips & Science Fiction
Soembawastraat 54a
1095 XC Amsterdam
telefoon:
020 - 694 35 62
Openingstijden:

band 77 en 78
band 79 en 80
band 81

Postadres:
Postbus 1073
1270 88 Huizen
fax: 035 - 5258944

di t/m za: 11.00 - 17.00

Gespecialiseerd in Amerikaanse Import
Wat bieden wij: - abonnementen op
- comics / magazines / pockets / videos
POSTORDER SERVICE
- 10% korting
- op alle comic-abonnementen
- op vertoon van de leden pas van de FDF
dit alleen op Star Trek artikelen
- 5% korting
- als u een abonnement neemt op de Star
Trek video-banden
- Kortingen: alleen als zij niet in combinatie
met acties en andere kortingen zijn
- zoeklijstsysteem
- catalogi op aanvraag
bestellingen en aanvragen graag of per
fax of via ons postadres

Merchandise
CIC heeft aan de fanclub een aantal fraaie
'cadeaus' gegeven. We gaan die allemaal
inzetten bij prijsvragen, ledenwerving en
andere promotie-activiteiten. De eerste
kunt u vinden op de pagina van Deep Con
'97. U kunt er ook enkele bewonderen op
deze conventie: stand-ups van Picard en
Riker! Wie weet gaat u met een van beiden naar huis...
~

VIDEOREPOR T
'Ferengi love songs'

Video Rapport
Door: Darm-Jan Wieringa
De kwaliteit van de afleveringen blijft naar
mijn mening wat wisselend. Bij DS9 zou je
compleet vergeten dat de Dominion inmiddels in het Alpha kwadrant aanwezig is.
Ook veroorloven de schrijvers zich in deze
afleveringen (3.9 en 5.9) met bepaalde
zaken, nogal wat vrijheid. Zaken die dan
ook onwaarschijnlijk overkomen.
Dccp Space Nine, video 5.9

'A simple investigation'
Er wordt iemand vermoord op DS9 voor een
geheimzinnig voorwerp waarvan niemand de
waarde kent. De moord blijft onopgemerkt
totdat een vrouw
Odo's
pad kruist.
Waarschijnlijk zal zij het volgende slachtoffer
worden van de moordenaars die nog steeds op
het station rondlopen. De zaken worden er
niet makkelijker op als blijkt dat Odo verliefd
is.
Humor:
Gevoel:
Spanning:
Waarde-oordeel:

'Business as usual'
Quark zit plotseling diep in de schulden. Z'n
neef doet hem echter een aanbod dat hij niet
kan weigeren: de handel in wapens. Op een
slimme manier voorkomt Quark dat hij de wet
breekt, maar hij kan niet voorkomen dat hij
bepaalde morele grenzen overschrijdt. Zelfs
voor een Ferengi is handel niet alles.
Humor:
I)
Gevoel:
1)1)1)1)
Spanning:
I)
Waarde-oordeel: 1)1)1)1)
Dcep Space Nine, video 5.10

'Ties of blood and water'
Een Cardassianse dissident en goede vriend
van Kira komt naar Deep Space 9. Kira heeft
grote plannen voor hem, maar er is een probleem. Hij is stervende. En hij ziet Kira als het
enige familielid dat hij heeft. Het is gebruikelijk voor een Cardassian dat hij een familielid
verteld over zijn vijanden, iets wat Gul Dukat
maar al te graag wil verhinderen.
Humor:
Gevoel:
Spanning:
Waarde-oordeel:

Quark is depressief, en ziet het niet meer zitten. Hij besluit zijn moeder te bezoeken om
hem op te beuren. Echter, in de klerenkast in
z'n oude kamer ontdekt Quark nogal merkwaardige zaken, die duidelijk maken dat zijn
moeder een eigen agenda heeft. Dat bevalt niet
iedereen en Quark kan z'n handelslicentie
terugkrijgen, maar moet daarvoor z'n moeder
in de wielen rijden. De 6e 'rule of acquisition'
zegt: 'Never allow family to stand in the way
of opportunity', en Quark is een Ferengi. ..
Humor:
1)1)1)1)1)
Gevoel:
1)1)1)
Spanning:
I)
Waarde-oordeel: 1)1)1)1)
Deep Space Ninc, video 5.11

'Soldiers of the empire'
Worf aanvaardt een post op een Klingonees
gcvechtsschip. Echter, de bemanning gelooft
niet meer in de overwinning. Dax gaat mee om
een oogje in het zeil te houden. Het geheel
vliegt uit onder commando van General
Martok. die echter bang geworden lijkt te zijn
van de Jem'Haddar. De stemming op het schip
is explosief en als eerste officier moet Worf
iets doen. Met een schitterend mini-optreden
van Kadet Nog, die voor de humor in deze
aflevering zorgt!
Humor:

1)1)

Waarde-oordeel:

1)1)1)1)

~;:~~:~g:
3333
'Childrcn of time'
Jadzia Dax kan het niet laten, en wil per se op
de terugweg naar DS9 nog een onbekende planeet onderzoeken. De sensoren duiden op een
interessant fenomeen. Echter, de Defiant
wordt beschadigd als het de atmosfeer
betreedt. Dan blijkt dat de bewoners van de
planeet hun eigen nakomelingen zijn. En al
snel wordt duidelijk dat de bemanning de
moeilijkste keus moel maken die er is. Is hun
eigen leven meer waard dan dat van de 8000
mensen die nu op de planeet wonen en hun
familie zijn?
Humor:
Gevoe.l:
Spanning:
Waarde-oordeel:

1)1)
1)1)1)1)1)
1)1)1)
I) I) I) I)

Voyager, video 3.9

1)1)1)1)
1)1)1)
1)1)1)1)

'Unity'
Chakotay, in een shuttle onderweg, ontdekt
een federatie noodroep en gaat op onderzoek

uit. Voyager komt een Borg-schip tegen dat
gedeactiveerd is. Chakotay ontdekt dat de mensen op de planeet niet precies zijn wat ze lijken.
Bovendien willen die graag het Borg schip
opnieuw activeren.
Humor:
Gevoel:
1)1)1)1)
Spanning:
1)1)1)
Waarde-oordeel: 1)1)1)1)

'Darkling'
Zonder technische kennis besluit de Doctor
subroutines van beroemde persoonlijkheden in
zich op te nemen, om zo z'n eigen persoonlijkheid te verbeteren. De interacties maken dat de
Doctor zich wat vreemd gedraagt. Kes, die
plotseling met Neelix gebroken heeft, stort zich
in een romance met iemand op de planeet die
word bezocht. De Doktor heeft moeite met het
idee dat Kes misschien Voyager verlaat.
Humor:
1)1)1)
Gevoel:
1)1)1)
Spanning:
1)1)
Waarde-oordeel: 1)1)1)
Voyager, video 3.10

'Risc'
Voyager helpt een planeet die te maken lijkt te
hebben met een natuurlijke catastrofe. Echter,
de zaken zijn niet zoals ze lijken. Neelix en
Tuvok stranden op de planeet, samen met de
man die geheime informatie heeft die de planeet kan redden. Een geheimzinnige verrader
en een gewelddadige vrouw die zichzelf probeert te redden. Neelix probeert ondertussen
ook nog bij Tuvok in een goed blaadje te
komen en gedraagt zich als een ware held.
Humor:
1)1)1)
Gevoel:
1)1)1)
Spanning:
1)1)1)1)
Waarde-oordeel: 1)1)1)1)

'Favourite son'
Harry Kim vuurt zomaar op een ander schip, en
zegt dat hij instinctief wist dat het schip zou
gaan aanvallen. Ook kent hij plotseling het
sterrenstelsel waarin Voyager op dat moment
vliegt. Als blijkt dat Harry eigenlijk van een
planeet komt, die een waar paradijs voor mannen is, lijkt het logisch dat Harry daar blijft.
Maar zoals wel vaker in het Paradijs steekt er
een addertje (of duiveltje?) onder het gras.
Humor:
I)~
Gevoel:
1)1)
Spanning:
I)I)~
Waarde-oordeel: 1)1)1)

EPISODE GUlDE, PART 11
Welke aflevering is dat?
De vorige keer kreeg u een overzicht van The
Original Series en een deel van Thc Next
Generation. Nu het vervolg, plus Deep Space
9. Wc ontvingen een correctie op de vorige
aflevering: bij TNG hoort nog een aflevering
tussen ANGEL ONE en HOME SOIL (eerste
jaar). Dat was aflevering 11001001
The Next Generation
4c JAAR 1990-91

THE BEST OF BOTH WORLDS - PART II
SUDDENLY HUMAN
BROTHERS
FAMILY
REMEMBER ME
LEGACY
REUNION
FUTUREIMPERFECT
FINAL MISSION
THE LOSS
DATA'S DAY
THEWOUNDED
DEVIL'S DUE
CLUES
FIRST CONTACT
GALAXY'S CHILD
NIGHT TERRORS
IDENTITY CRISIS
THE NTH DEGREE
QPID
THE DRUMHEAD
HALF A LIFE
TIIE HOST
THE MIND'S EYE
IN THEORY
REDEMPTlON - PART I
5c JAAR 1991-92
REDEMPTION - PART II
DARMOK
ENSIGN RO
SILICON AVATAR
DISASTER
THEGAME
UNIFTCATION - PART T
UNIFICATION - PART II
A MATTER OF TIME
NEWGROUND
HERO WORSHTP
VIOLATIONS
THE MASTERPIECE SOCIETY
CONUNDRUM
POWER PLAY
ETHICS
THEOUTCAST
CAUSE AND EFFECT
THE FTRST DUTY
COST OF LIVING

THE PERFECT MATE
IMAGINARY FRIEND
I,BORG
THE NEXT PHASE
THE INNER LIGHT
TIME'S ARROW - PART 1
6c JAAR 1992-93
TIME'S ARROW - PART II
REALM OF FEAR
MAN OF THE PEOPLE
RELICS
SCHISMS
TRUEQ
RASCALS
A FISTFUL OF DATAS
THE QUALITY OF LIFE
CHAIN OF COMMAND - PART I
CHAIN OF COMMAND - PART 11
SHlP IN A BOTTLE
AQUlEL
FACE OFTHE ENEMY
TAPESTRY
BrRTHRIGHT - PART I
BJRTHRIGHT - PART II
STARSI-IlP MINE
LESSONS
THECHASE
FRAME OF MIND
SUSPICIONS
RIGHTFUL HEIR
SECOND CHANCES
TIMESCAPE
DESCENT - PART I
7c JAAR 1993-94
DESCENT - PART n
LIAISONS
INTERFACE
GAMBIT, PART I
GAMBIT, PART Il
PHANTASMS
DARK PAGE
ATTACHED
FORCE OF NATURE
INHERJTANCE
PARA LLELS
THEPEGASUS
HOMEWARD
SUB ROSA
LOWER DECKS
THlNE OWN SELF
MASKS
EYE OFTHE BEHOLDER
GENESIS
JOURNEY'S END
FIRSTBORN
BLOODLlNES
EMERGENCE
PREEMPTIVE STRIKE
ALL GOOD THINGS.

Star Trek: Deep space nine
lste JAAR 1993
EMTSSARY - PARTS lAND 11
AMANALONE
PAST PROLOGUE
BABEL
CAPTIVE PURSUrT
Q-LESS
DAX
THE PASSENGER
MOVE ALONG HOME
THE NAGUS
VORTEX
BATTLE LlNES
THE STORYTELLER
PROGRESS
IF WISHES WERE HORSES
THE FORSAKEN
DRAMATlS PERSONAE
DUET
IN THE HANDS OF THE PROPHETS
2c JAAR 1993-94
THE HOMECOMING
THECIRCLE
THE SIEGE
INVASIVE PROCEDURES
CARDASSIANS
MELORA
RULES OF ACQUJSJTION
NECESSARY EVIL
SECOND SJGHT
SANCTUARY
RIVALS
THE ALTERNATE
ARMAGEDDON GAME
WHISPERS
PARADISE
SHADOWPLAY
PLAYING GOD
PROFIl' AND LOSS
BLOOD OATH
THE MAQUIS, PART I
THE MAQUIS, PART 11
THE WIRE
CROSSOVER
THE COLLABORATOR
TRIBUNAL
THE JEM'HADAR
3e JAAR 1994-95
THE SEARCH - PART I
THE SEARCH - PART 11
THE HOUSE OF QUARK
EQUILIBRIUM
SECOND SKIN
THE ABANDONED
- WORDT VERVOLGD -

VERENIGING
Van de voorzitster
Het gaat goed met de fanclub. Dagelijks
komen er nieuwe leden bij en we horen
steeds vaker waarderende woorden over
het reilen en zeilen van de club op dit
moment. Het bestuur is daar uiteraard blij
mee, niet in de laatste plaats omdat er de
afgelopen maanden door alle zeven
bestuursleden veel tijd is gestoken in dat
besturen.
Wij kijken daarom uit naar de eerstvolgende conventie, al duurt dat nog twee maanden. Op een conventie kunnen we immers
zien hoe iedereen met zijn hobby bezig is,
een praatje met u maken en naar uw wensen luisteren. Wie niet zo lang kan wachten
moet zeker een kijkje gaan nemen bij onze
Belgische vrienden. Daar wordt op 20 september een conventie gehouden en een
aantal bestuursleden zal aanwezig zijn bij
de clubtafel.
Een fanclub als deze heeft de potentie om
groot te worden. Hoeveel Star Trek liefhebbers hebben nog nooit van ons
gehoord? In uw directe omgeving zitten er
vast wel een paar. Wat zou u ervan denken
om iedere maand minstens één nieuw lid te
werven? Binnenkort starten we een ledenwerfactie. Meer daarover meer in het volgende nummer van "The Flying Dutch'
Nieuwsbrief. En wat ons betreft: graag tot
ziens op een van de volgende bijeenkomsten in België of Eindhoven.
'Live long and prosper'
Lucic Blom Calis

THE FLYING DUTCH fanclub is
De enige Nederlandse Star Trek-vereniging
Postadres:
Postbus 135
3500 AC Utrecht
telefoon: 036-5361978
Internet: tfd@tip.nl
Lid worden kan door overmaking van
FI. 30,- op girorekening 3237505. Vergeet
bij het overschrijven via girotel niet om uw
adres te vermelden!
Na betaling van het lidmaatschapsgeld ontvangt u:
* een lidmaatschapspasje waarmee u

...

korting krijgt bij een aantal winkels die
STAR TREK-spullen verkopen
* Korting bij bijeenkomsten van de vereniging
* Het 2-maandelijkse verenigingsnieuws
Uw lidmaatschapspas is geld waard!
De volgende zaken geven korting op Star
Trek merchandise, wanneer u uw Flying
Dutch pasje laat zien. Zorg er dus voor dat
u die altijd bij u hebt!
Wonderland
Soernbawastraat 54a
1095 XC Amsterdam
(zie advertentie op pagina 14)
The American Book Centre
Kalverstraat 185
1012 XC Amsterdam
Silver Screen
Haarlemmerdijk 94
1013 JG Amsterdam
The Gamekeeper

Hartenstraat 14
1016 CB Amsterdam
Boekhandel De Kier
Nieuwe Rijn 45
2312 JG Leiden
(zie advertentie op pagina 7)
Simtasia
Kleiwegstraat 30A
280 I GM Gouda
Card & News strips
Kleiwegstraat 16
280 I GM Gouda
Williams
Hoogstraat 143
3111 HE Schiedam
Toyrific
Heemraadstraat 3
3131 VG Vlaardingen
C's
Lengweg 82
3192 BL Hoogvliet

PBM express
PO box 885
3300 AW Dordrecht
Hobby Modelbouw Dordrecht
Voorstraat 360
3311 CX Dordrecht
Eppo Stripspeciaalzaak
Kleine Berg 33
2611 JS Eindhoven

Uitslag van de PRIJSVRAAG nummer 3
We ontvingen een flink aantal oplossingen.
De juiste antwoorden waren:
I. Data's broer: Lore, zijn kat: Spot en zijn
dochter: Lal
2. Zefram Cochrane werd in de aflevering
'Metamorphosis' door een ander acteur
gespeeld.
3. Sulu's voornaam luidt: Hikaru

Slechts twee inzenders hadden een fout in
de antwoorden. De deskundige jury, het
bestuiur van The F1ying Dutch', koos de
volgende slagzinnen:
R. Rietdijk, Honselersdijk met: is voor
mij past, present and future.
A. AChterhuis, Enschede met: Star Trek is
voor mij een droom van de toekomst waarvan ik hoop dat die (grotendeels) uitkomt.
Adri Baak, Alphen aan de Rijn met: Star
Trek is voor mij elke week weer close
encounters met TO, TNG, DS9 en Voyager
en dat allemaal op een rij
J. Bremer, Landgraaf met: Star Trek is
voor mij de zon in huis, bijna dagelijks
(ver)schijnt het op de buis.
E. Trum, Nijmegen met: Startrek is voor
mij Beyend thc Final Frontier. ..
en C. van der' Meer uit Den Haag met:
Star Trek is voor mij helemaal van deze
wereld ...ar. ..

Van harte gefeliciteerd! Iedere prijswinnaar
heeft inmiddels de CD ROM ontvangen.

AGENDA
AGENDA
Zaterdag 20 september
Trekkies Belgium, onze zustervereniging
organiseert op 20 september van 10.00 tot
19.00 uur een Star Trek-conventie in het
Nieuwe Azelhof, Aarschotse Steenweg
20 I, 2500 Lier
( Koningshooik).
Gastacteur is Max Grodenchik , Rom in
Decp Space 9. Er is een dealersroom. een
bcncfictvciling, wedstrijden en een fancy
drcss cornpctition. Uiteraard een echte Star
Trek-bar om de dorstigen te laven.
Vermoedelijk is The Flying Dutch ook aanwezig. Toegangsprijzen: 950 Bfr. aan de
kassa.
Na de conventie wordt vanaf20.00 uur een
Star Trek Party gehouden met als speciale
act de LSP Band & Guests, De prijs hiervoor is 400 Bfr. Een warme maaltijd tussendoor kan besteld worden voor 350 Bfr.
Op de inschrijving voor een hele dag
exclusief eten krijgen onze leden korting.
Je betaalt dan 1300 Bfr. aan de kassa.
Vooruit betalen kan door het bedrag over te
maken op rekening 789-5859209-39 met

verrnelding van waar je aan mee wilt doen. vrijdags 16.00 uur tot zondag 19.00 uurWil je meer weten: Patriek Aring, wordt in het Stakis Aberdeen City Ilotel in
Catershoflaan 77 b2, 2170 Merksem.
Aberdeen(Schotland) een Sciencc Fierion
confentie gehouden. Er is een dcalcrsroorn,
Zondag 28 september
twee video-ruimten met allerlei Sci-fi films
en vele andere zaken.
XSS beurs in het Groothandelsgebouw. Op vrijdagavond een optreden van Thc
Stationsplein, Rotterdam. Het is een X- Bloody Marys, op zaterdag en zondag
files/Star Trek/Star Wars (ruil)beurs. The gastoptredens.
handtekeningensessies.
Flying Dutch zal aanwezig zijn.
benefiet veilingen, wedstrijden, quizzen,
nachtvcrmaak met op zaterdag een
Caribbcan-sfccr (eventueel met aangepaste
Zondag 19 oktober
kleding) en op zondag Star Wars disco.
Gowron(Robert
O'Rcilly),
Tranquillity base 3 is een SF-conventie. Gasten:
Richard
Arnold
(ST
research
consultant),
Exacte plaats van handeling is op moment
van plaatsing nog niet bekend, maar zal in Dave Prowse(Darth Vader), Jeremy
de Randstad zijn.
Bulloch (Boba Fet) en Kenny Baker
Uitgenodigde acteurs zijn: George Takei, (R2D2)
Majel Barrett-Roddcnberry, Marina Sirtis
en Carl Struijcken.
Prijzen: volledig weekend 26 Engelse
Acteurs die verhinderd zijn worden ver- pond. Voor kinderen tot 14 jaar en/of stuvangen door 'gelijke' acteurs.
denten 24 Engelse pond.
De kaarten kosten normaal FI. 100,-,
Voor meer informatie: Scott Mc. Millan,
voor TFD leden zijn ze FI. 75,45 Charleston Gardens, Cove Aberdccn
info: Tranquillity base,
AB 123of per e-mail:
telefoon: 0118 - 566019
scott@seotair.demon.co.uk.

4 november 1997
Van 4 t/m 7 november 1997 -nonstop van

-

Tekening: Stocey Boiley

BRIEVEN EN OPROEPEN

onder redactie van Lursa & Bcror
Deze pagina's zijn voor en door de leden
van de fanclub. Wil je reageren en er
staat geen adres bij, doe het dan als
volgt:
Schrijf je brief, stop hem in een envelop
en plak daar een postzegel van 80 cent
op.. Zet in de linkerbovenhoek het
NUMMER van de brief (het nummer
begint met 9709...) en laat het verder
blanco.
Stop deze envelop in een nieuwe envelop
die je stuurt naar Postbus 135,3500 AC
Utrecht. Wij zorgen ervoor' dat het op de
goede plaats terechtkomt.

970901
Kan iemand Andreas Reinicke helpen aan
lijsten van afleveringen van DS9 en VOY?
Een van de mooiste documenten met lijsten
van afleveringen vindt hij het 'Star Trek
Log Book' van Earl Green. Naast alle titels
staat per aflevering de originele uitzenddaturn. een lijst van gastrolspelers en een
korte
omschrijving
per
aflevering.
Ongeveer 15 regels en heel erg to-thcpoint!
Verder zit er in de originele distributie van
dit logbook een aparte file per serie en
tevens een aantal non-ST series zoals
Blake's 7, Dr. Who, Red Dwarf, etc ...
Het zijn allemaal losse TEXT-files, dus wie
een ZIP kan uitpakken kan alles lezen.
STLB0896.zIP is op dit moment nog de
meest recente aanvulling op het geheel. In
augustus 1997 zou de volgende update verwacht kunnen worden volgens de auteur
zelf.
Heb je interesse in deze file en/of voorgaande edities, mail dan even naar
A .Reinicke@hiJontys.nl
P.S. I'm still looking for the following original Star Trek video tapes (UK import
verslons on PAL format only, must be in
perfect state).

Wie heeft die Lijsten voor Andreas? Maak je ling list voor een afleveringlijst van TOS.
weer een Huinon blij! Echt iets eervols 0111 Het beslaat alle drie seizoenen en de tekentrots op te ZijII.
filrn-afleveri ngen.
ZEG, LURSA, ZIE JE DAT? ZIJN UNI- Het adres luidt: hup.z/wwwö.zdnct.com/
VERS AL TRANSLATOR
IS ZEKER cgi-bin/texis/swlib/hotfiles/info.html
STUK, DAT HIJ OPEENS IN HET
ENGELS BEGINT TE RATELEN!
Voor wie nog meer van die informatie over
ST wil hebben. Die afleveringen gaan toch
970902
maar over de Federatie en over dat slappe
volkje van mensen, Komt er eens een afleToen ik van het weekend terug kwam van vering vol strijd, wint de Federatie weer.
een paar dagen vakantie vond ik het club- Daarvan is lIog het ergste dat ze het meestblad van TFD thuis in de bus.
al diplomatiek oplossen. JA, PRECIES,
Ik moet zeggen dat het clubblad fantastisch DAT BEDOELDE IK: PRATEN, PRAis en wil tegen de redactie zeggen dat zij zo TEN.
door moeten gaan. Alleen wat ik wel jammer vind is dat er bij de sectie nieuws veel 970904
bekend wordt gemaakt over de nog uil te
brengen nieuwe afleveringen. Bijvoorbeeld
M. de Bruyn uit Tolbert zoekt contact met
er bestaat een Species (8472) die de Borg Star Trek-fans
in het Westerkwartier
kan verslaan.
(Roden en Leek).
FF nog een berichtje
voor Henk
Groenendijk. Ik heb de nits die in hel club- Hier is een persoon die ook nog contact
blad staan gelijk bekeken en ben tot de ont- wil. Nou, woon je in de buurt en wil je
dekking gekomen dat er een niet klopt. De graag praten over Star Trek? Neem dan
nit in de aflevering 'The Cloud' - Kim en contact op,
Torres staan achter een panel van de transporter, het beeld verplaatst zich naar even 970905
en dan weer terug en ineens staat er een
vrouw ook d'r achter. - Deze klopt niet. Als Aylan Voeten verkoopt uit persoonlijke
je je videorecorder vanaf het moment dat collectie Star Trek-spullen, o.a. originele
ze het transport beginnen op pause drukt en videobanden, tijdschriften, diverse miniabeeldje voor beeldje afspeelt, zul je zien turen, Tasha Var pop, filmmuziek, posters,
dat er achter ensign Kim iemand in een scheurkalener '97, spelkaarten TNG en
Gold uniform staat.
TOS, T-shirt, cornrnunicators/pins, handteGreetings, Jaïr Sahetapy.
kening Data, enzovoort.
Leuk zeg, dat je het blad zo fantastisch
vindt! ik persoonlijk snap daar IIOUniks
van: geen krijgersllederen, geen strijdverhalen, geen nieuwtjes over de Laatste
vechttechnieken, geen advertenties voor de
beste Rokeg Blood Pie. Maar wij Klingons
wisten al dat de Federatie zich toch al niet
met belangrijke zaken bezighoudt. DAT ER
EEN SPECIES IS DIE DE BORG KAN
VERSLAAN IS VOOR EEN HUMAN
MISSCHIEN NIEUWS, MAAR JA, WAT
WETEN DIE NOU VAN VECHTEN.
ALTIJD MAAR PRATEN, PRATEN.
TROUWENS,
DIE VROUW BIJ DE
TRANSPORTER
WAS ZEKER EEN
GECLOAKTE KLINGON, HAHA.

Eindelijk iemand die verstandig is geworden en vall al die rommel af wil. Misschien
dat je je geld nu wat wijzer gaat besteden.
Wat dacht je ervan om eens een mooie bartelh te kopen?
Voor de kopers: Klingon koopmannen zeggen altijd: blje'be'chugh vaj blHeghl (J J.
NOU, EEN SCHEURKALENDER
WIL
IK WEL. LEKKER AL DIE FEDERATIEKOPPEN
DOORSCHEUREN!
OF
STAAN ER GEEN PLAATJES IN?
(I) Buy or die

970906

Wegens verhuizing kan ik mijn in perfecte
staat
verkerende
Bally
Star
Trek
Flipperkast niet meer plaatsen. Ik heb zo
970903
het idee dat ik er een Star Trek fan
Ulrich Libanon kreeg een tip via een rnai- erg gelukkig mee kan maken.

Vraagprijs: ft. 1.800,=.
Koopman
E-mail: koopman@rhe.nl
Tel.: 06-53272300
Werk: 020 - 6678398

Dames, heren, jongens, meisjes, let op!
Eindelijk is daar dan de allereerste

Belgische Star Trek-conventie
Gastacteur is
Max Grodeochik
(Rom uit DS9).

Nog iemand die van dat Star Trek-spul af
wil. Reageer erop als je het wilt hebben!
970907
Het schijnt dat er in 'The Starfleer
"Iechnical Manual' (de technical manual
van TOS) een soort werktekening van een
Vulcan Harp in staat. Wie kan mij aan een
kopie hiervan helpen of een andere werktekening?
Anne-Marieke Meij

Wat kun je hier verwachten? Een dealersroom, benefietveiling, wedstrijden en een
fancy dress competition. En - niet te vergeten - een heuse Star Trek bar.

Wanneer is het?
Op zaterdag 20 september.
Het duurt van 10.00 - 19.00 uur.
Vanaf 20.00 uur ls er een Star Trekparty
georganiseerd met als special act

Wat moet je nou met een Vulcan instrument? Verspildemoeite.je kunt er niet eens

LSP Band & Guests

goed Klingon Opera op spelen. ALLEEN
SLAPPE AARDSE ZEEMEERMINNENWaar is het?
MUZIEK. Gebruik liever je energie om Het Nieuwe Azelhof, Aarschotse Steenweg
een wapen Ie bouwen! WEL LEF HOOR. 201,2500 Lier (Koningshooikt).
VAN DIE ANNE-MARlEKE OM ZOIETS
IN HET OPENBAAR TE DURVEN VRA- Wat kost het?
GEN ...
Toegang voor de conventie: Bfr. 950
Toegand voor de party: Bfr. 400

'I Avond. ven 20.00 tot 24.00 uur
vloren wo on. brulloft,feest In
H.!be'll V11eWgtto Rij.wUk.

Jim van Eek
en

Juliette Karrèr
gaan trouwen

Jo boni ven herre welkom. moar
loot ons o\len woton of 10 komt,

l

lI,f.t voor 4 augustul 1997.

Wo houdon veol van bloemen on plonlen.

meer goon na hOl'0'" oon poor woken
wog .....

WIJ leggen "JA" tog.n alko.r
op woonsdag 13 ouguatue 1991

O'l'brant van Vloddor on Annell08
BOCl'mDnhobbon .nmon do rol von
ceromonloMOo.tor op zich gonomen.

om 16.00 uur In het oude otodhul.
oon do Morkt te O.lft.

ZO ziJn lot 28 Juni en no 2t Juli
berelkboar op 0510·~15.

Wie gaat daar nou heen? fK BEN NIET GEWEEST. Waarschijnlijk eten ze niet eens
Gagh en drinken ze geen Klingon Blood wine. LIJKT ME NIET, NEE. De muziek is
meestal ook vreselijk: orgelmuziek. Draai dan Klingon Opera! Qu'vatlh(2)!!! ZEG,
WEET JE WAT DE VROUW DAN TRADITIONEEL DRAAGT? EEN WITTE JURK
VAN ZACHTE STOFJES! EN EEN GORDIJN OP HET HOOFD ZODAT JE HET
GEZICHT NIET KUNT ZIEN. JE ZAL PER ONGELUK EEN WILDVREEMDE
TROUWEN ... EN ELKE GAST NEEMT DEZELFDE CBA'NOB (3) MEE: EEN
PEPER- EN ZOUTSTEL.
(2) @II&")*%
(3) ritual gift

Voor leden van The Flying Dutch kost
een combinatie-tickets voor conventie +
party slechts Bfr. 1.300. Leden dienen
uiteraard wel hun pasje te tonen.
Ook kan vooraf een warme maaltijd worden besteld van Bfr. 350.

Informatie:
Patriek Aring, Catershoflaan
Merksem
telefoon: +32 - 36.44.82.94

77 b2, 2170

Weer zo'n bijeenkomst van Federatie-liefhebbers. Zielig hoor! Hoewel, op de laatste
conventie in Nederland, Kling-con '97, liepen er tenminste tussen al die Federatieuniformen toch nog een paar Klingons
rond. JE GAAT ME TOCH NIET VERTELLEN
DAT JIJ
DAAR
BENT
GEWEEST?! Misschien dat er tussen de
Belgen toch nog een Klingon zit. DAAR
GA JE NU ZEKER OOK NAAR TOE. IK
HEB GEHOORD DAT ER OOK FIGUREN VAN THE FLYING
DUTCH
KOMEN. ZEG, WEET' iE WAT? MISSCHIEN GA IK WEL MEE. DAN KUNNEN WE ZE NOG WAT LEREN! "NO
l'y1ÁT'TER .WHERE YOU GO, THERE
YOV ARE." TJEE, NU IS MIJN UNIVERSAL
TRANSLATOR
OOK AL
STUK!
IS DE POST NU OP? GELUKKIG, IK
BEGON AL HAAST HUMANOIDt:1
WORDEN....
~

DEEP CON .L97
Enterprise naar de Romulan Neutral Zone Stuur je antwoorden voor 12 oktober 1997
gestuurd. Welke Enterprise is dat en in wat aan:
Zondag 16 november zal de laatste mini- voor een conditie is hij op het moment van
Star Trek vereniging The Flying Dutch
conventie DEEP-CON '97 van 1997 wor- vertrek?
postbus 135
den gehouden. De conventie wordt
3500 AC Utrecht
gehouden in het Uitgaanscentrum De
t.a.v. QUIZ DEEP-CON'97
Tongelreep, Antoon Coolenlaan 5 te
Eindhoven.
Of per E-mail aanmoertje@worldonline.nl
De deuren zullen voor geïnterresseerden
onderwerp veld; Deep-con'97 quiz
om 12.00 uur opengaan
Door: Jaap Moerman

De winnaars zullen in het volgende blad en
op internet bekend worden gemaakt.
Organisatoren en vrijwilligers van DEEPCON'97 zijn uitgesloten van deze wedstrijd! Over de juiste antwoorden zal niet
gecorrespondeerd worden.

Toegangsprijs:
Fl. 10,= voor leden van The Flying Dutch
Fl. 15,= voor niet leden.

Er zal een nieuwe Star Trek-aflevering te
zien zijn en mensen die verkleed komen als
Bajoran of Cardassian maken kans op een
speciale prijs in de kostuumwedstrijd. In
het volgende nummer van The Flying
Dutch krijgt u meer informatie en een routebeschrijving.

De winnaar op 16 november krijgt in ieder
geval een fraai aandenken: een First
Contact travel cJock in de vorm van een
communicator, Ter beschikking gesteld
door C.I.C. (zie nieuws op pagina 14) ~

Quiz-Quiz-Quiz-Quiz
6. Welke 7 acteurs vertolkten Dr. Who?
Tijdens DEEP-CON'97 zal een live quiz
worden gehouden. De winnaars van deze
quiz komen later uit tegen winnaars uit
België. Er is plaats voor 15 deelnemers aan
de quiz. Wil je meedoen dan moet je de
onderstaande vragen goed beantwoorden
en opsturen. Je hoort op tijd of je bij de 15
deelnemers hoort.
Probeer de vragen uit je hoofd te beantwoorden want tijdens de live quiz zal dat
ook moeten gebeuren. 2/3 van de quiz zal
Star Trek bevatten en 1/3 zal over science
fierion in het algemeen gaan. Veel succes!

7. In welke ST-TOS aflevering komt
Zefram Cochrane al een keer voor?
8. In de ST-TNG aflevering 'The Inner
Light' leert Captain Picard een instrument
spelen.
Welk instrument is dat?
Hoe heet de planeet waar hij leeft?
Welke acteur speelt de volwassen zoon van
Picard?
9. Noem de 2 acteurs die in Star Wars
Darth Vader vertolkten. (H.H.D)

Star Fleet QUIZ kwalificatie vragen
1. Van welke klasse is de USS Voyager?

JO. Welk fenomeen zorgde ervoor dat de
Enterprise-C in de 24e eeuw terecht
kwam?

2. In ST zie je weinig mensen met een bril.
Kirk heeft echter in de films een paar keer 11. Wie was er verantwoordelijk voor dat
een bril op. Noem deze situaties en de de Enterprise-D de Borg tegen kwam?
reden waarom Kirk een bril droeg.
12. Wie was de ontdekker van de 'CelestiaJ
3. Welke ramp staat ons te wachten in de TempIe' en hoe werd die persoon sindsdien
beide Terminator films?
genoemd door de Bajorans?
4. In welke 2 ST-films gaat de Crew van de 13. Welke bekende Rock artiest speelt een
Enterprise terug in de tijd?
rol in ST-TNG?
5. In ST-The Final Frontier wordt de

VRIJWILLIGERS
U.S.S. STARCHASER wants you!!

Op het ogenblik zoeken wij ook invulling
voor een aantal specifieke vacatures. We
Door: Rob van Doorn
zoeken nog een handige fotograaf/videograaf om op conventies te fotograferen
The Flying Dutch heeft een ding gemeen en/of te filmen. Verder nog een aantal vrijmet organisaties over de hele wereld: willigers voor het afluisteren en behandezonder vrijwilligers gebeurt er niets. len van vragen op de Hotline. Ook wil de
Vrijwilligers helpen op bijeenkomsten, club zich wijden aan het
schrijven en versturen het blad, helpen bouwen van een eigen club-stand voor conmet promotie-activiteiten en met het venties en beurzen. Dus er is ook plaats
onderhouden van de contacten tussen de voor handige knutselaars.
leden onderling door middel van de
postbus en de Hotline.

.+ .

+

~".'. U:~~S..:~.~~~
+ .'

De U.S.S.STARCHASER is naar het voorbeeld van andere Star Trek fanclubs in de
wereld opgezet als een schip; met het
bestuurslid verantwoordelijk voor de vrijwilligers als Captain en de vrijwilligers als
bemanning. Door inzet en het volgen van
vrijwilligerscursussen kunje opklimmen in
de rangen, om het te schoppen tot
Cernmander en misschien zelfs afdelingshoofd.

+.'

.Nt:C~53'4'8'
Lijkt het je leuk om je in te zetten voor
jouw club, geef je dan op als vrijwilliger of
schrijf voor meer informatie naar:
The Flying Dutch
t.a.v. U.S.S. STARCHASER NCC-5348
Postbus 135
3500 AC Utrecht.

Starfleet Academy Training Camp
Verder zullen er in de toekomst leuke dingen worden georganiseerd door de U.S.S.
STARCHASER, zoals het onder het mom
van 'Away-rnission' als groep bezoeken
van binnenlandse en buitenlandse conventies en andere leuke activiteiten. De cursussen zijn op zich al een mooie gelegenheden
om andere enthousiaste fans te ontmoeten
uit heel Nederland.
The Flying Dutch is altijd op zoek naar
nieuwe enthousiaste vrijwilligers. Er is
onder andere veel te doen in de vorm van
promotie-activiteiten, helpen op conventies
en het werven van adverteerders. Ook zet
de club zich in voor het opluisteren van
activiteiten van non-profitorganisaties. Zo
geeft een aantal vrijwilligers invulling aan
het eindfeest van de Kinderboekenweek op
11en 12 oktober. Het thema van dit jaar is
'Geschiedenis' en de club zal daar een
'starship' bezetten onder het hoofdstuk 'De
Toekomst' .

u .s.s. Starchaser

Op de wijs van The Eagles: Lyineyes:
Youcan's hide a changeling
Even in a bucket, it's an ugly thing
Is there other news to bring?
There ain't no way to hide a changeling

+

STA~CHASER~~~~~

The Wesley farnily en Red Feds gevormd.
Met verschillende opdrachten die door alle
teams goed werden volbracht. Uiteraard
kwam ook de verenigingsstructuur aan bod
en de organisatie van de conventies.
Alle deelnemers verdienden met hun inzet
promotie en kregen een certificaat. Na
afloop keek iedereen voldaan terug op dit
leerzame weekend.
~

NCC-5348

In het weekend van 19 en 20 juli kwamen een twintigtal vrijwilligers bijeen
op een locatie in Rotterdam. Onder de
bezielende leiding van de captains Jaap
Moerman en Rob van Doorn werden de
vrijwilligers ingewijd in de 'regels van
het spel'.

Captains log stardate 9707.20
Zaterdagavond kwam iedereen vol enthousiasme aan op de Star Fleet Acaderny in
Rotterdam. Nadat iedereen een slaapplaats
had veroverd, werd de plaatselijke
McDonald overvallen door het Security
team. Tijdens het eten werd uitgelegd dat
er drie awaytearns gevormd moesten worden, waar men tevens een naam voor moest
verzinnen. Zo werden het Holodeck team,

/ ENGINEERING Er SCIENCE LAB
Door: Riek Romp
In deze rubriek gaan we het hebben over
de techniek en wetenschap achter Star
Trek . Vragen zijn welkom. En heb je
zelf ideeën of stukjes tekst over de techniek of wetenschap van Star Trek, stuur
ze op naar de redactie.
MATERIE/ANTIMATERIE
Zoals we allemaal weten is de Enterprise in
staat om sneller te gaan dan het licht. Dit
zijn supersnelheden En voor supersnelheden heb je superbrandstof nodig. In Star
Trek spreken we dan van antimaterie.
Antimaterie is geen fictie. Het bestaat
echt, al komt het in ons deel van het heelal
(bijna) niet voor. Dat is maar goed ook,
want wanneer antimaterie in aanraking
komt met gewone materie, vernietigen ze
elkaar tot pure straling energie. En die
energie daar gaat het ons nu om. Want die
is zo groot dat je aan 35 milligram antimaterie genoeg hebt om een volgeladen
spaceshuttle in een baan om de aarde te
brengen.

Vergeleken met gewone raketbrandstof is
de besparing in gewicht en volume enorm.
Er zijn alleen een paar prblemen. Een daarvan is het opslaan van antimaterie. Je kunt
niet zomaar even wat antimaterie in een
blikje doen. Het komt dan in aanraking met
gewone materie van het blikje en er volgt
een enorme explosie. Er is eigenlijk maar
een manier om antimaterie op te slaan, en
dat is door middel van een magnetisch of
elektrisch (ring)veld. Dat wil zeggen dat je
elektrisch geladen antimaterie opbergt,
zonder dat het in kontakt komt met gewone
materie. Je kunt het wel opslaan als je een
magnetisch veld kunt maken. Maar als dat
systeem in je ruimte-schip defect raakt, zit
je in grote problemen. In Star Trek wordt
dan gezegd: 'We're losing containment'.
De antimaterie komt in aanraking met de
gewone materie van het schip en de reactie
wordt oncontroleerbaar (een warpcorebreach). Hoe komen we aan antimaterie? Het
komt, althans in dit gedeelte van het heelal,
nietvan nature voor. Het is wel mogelijk
om kunstmatig antimaterie te maken. In
1932 vond men de eerste sporen van antimaterie.

In een 'nevelkamer' zag Carl Anderson
vreemde sporen van anti-elektronen (positronen). Ze zagen er oet zo uit als gewone
elektronen alleen bogen hun banen door
een magnetisch veld af in tegengestelderichting. In J 995 maakte men het eerste
anti-atoom. Dit gebeurde met enorme deeltjesversnellers die protonen door een edelgas lieten vliegen. Zo kwamen er af en toe
een paar elektronen en anti-elektronen vrij
die om een anti-proton gingen cirkelen. Er
werden toen negen anti-waterstof atomen
gemaakt. Ze bestonden voor maar veertig
miljardste van een seconde, toen ze tegen
gewone atomen vlogen en vernietigd werden. Er is namelijk een compleet vacuüm
nodig in een magnetisch veld, anders heeft
het geen zin. Dit is niet het enige probleem.
Je hebt namelijk ook enorme hoeveelhi]
energie nodig om door middel van
tjesversnellers antimaterie te maken
omdat we het nu nog niet kunnen beheersen is antimaterie nog geen geschikte
brandstof. Maar wie weet wat de toekomst
ons zal brengen.
(Bron: 'KIJK' ,april 1997)
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