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NIEUWS
Door: Ronaid Meerman

Is oud nieuws ook goed nieuws?
Waarschijnlijk wel, want sinds enige tijd is
Deep Space 9 weer terug op de oude tijd:
zondagavond 19.10 uur bij SBS 6.

En in het kader van dat 'oude' nieuws nog
maar wat extra 's: kleine informatie over de
diverse Star Trek acteurs en vooral: wat
hebben zij de afgelopen tijd allemaal
gedaan?
Patriek Stewart heeft voor wat opschud
ding gezorgd in Washington. Hij speelt de
hoofdrol in 'Othello', op zich niets bijzon
ders, maar nu komt het: hij is de enige
blanke in het verder donkere gezelschap ..
Zoiets levert nog wel eens wat extra publi
citeit op, al is het alleen maar omdat de
hoofdrol een rol is van een Moorse gene
raal die zijn (blanke) vrouw wurgt. Dit keer
dus een blanke Moor .....
Voor de liefhebbers: het stuk draait nog tot
4 januari, maar je moet er wel snel bij zijn!!
Oh ja: je moet voor kaartjes bellen naar het
Shakespeare Theatre in Washington D.C.
(telefoon: (202) 547-3230). Succes]!
Nog iets over Patriek Stewart: samen met
onder andere Val Kilmer, Steve Martin,
Martin Short, Michelle Pfeiffer, Sandra
Bulloek en Jeff Goldblum zal hij zijn stem
'uitlenen' voor de avondvullende tekenfilm
'The Prince of EgYPI'.
Nog iets over die andere kapitein: William
Shatner (Kirk). Als eerste heeft William
een 3 uur lange 'TV Guide'-special gepre
senteert. Uiteraard ging de eerste afleve
ring over science Iiction.
Nog een Star Trek-kapitein: Kate
Mulgrew (Janeway). Het mag bekend zijn
dat Kate nogal eens iets doet voor het
goede doel, zo ook nu!! Tijdens een mara
thon-voorleessessie werd haar 'gespen
deerde tijd' gesponsord. Leden van fanclub
'Voyager ow' betaalde haar voor elke x
periode van voorlccstijd. De opbrengst
ging ook hier naar het goede doel: het
UCLA's Department of English.
Nog eentje dan? Okc: Avery Brooks
(Sisko) heeft recent een rol gekregen in de
film' Arncrican l lisrory X'.
Leonard Nimoy heeft de rol van de pro
feet 'Samuel' gespeeld in de verfilming
van hel Oude Testament. Een serie die ook
in Nederland IC zien is.
Samen mei John de Lancie (Q) heeft
Leonard zijn handen vol aan 'Al ien

Voices'. Hun gezamenlijke productie
maatschappij verzorgt hoorspelen van se i
fi boeken. Een aantal collega-acteurs van
Star Trek hebben hun medewerking al
verleend. Zo waren Armin Shimerman
(Quark), Roxann Biggs-Dawson
(B 'Elanna) en Andrew Robinson (Garak)
al te horen.
Ook Jimmy Doohan (Scotty) en Marina
Sirtis (Troi) hebben hun stemmen uitge
leend, maar aan een andere project:
Duckman, de tekenfilmheld die ook in
Nederland te zien is. De aflevering heet
dan ook toepasselijk 'Where No
Duckrnan Has Gone Before'. Tsja ...
En dan - jawel - is het toch zover geko
men: Nana. Visitor 'CKi'ra) en Alexander
Siddig (Bashir) zijn tijdens een besloten
ceremonie in Engeland getrouwd. Hun
zoon was daar uiteraard ook bij ...
Robert Beltran komt nogal eens in het
theater, of eigenlijk: staat veel in het
theater. Hij heeft 'Hamiet' geregisseerd en
uiteraard ook nog een rol gespeeld. De
uitvoeringen kregen goede kritieken van
de plaatselijk Los Angeles pers.
Colm Meaney (O'Brien) en James
CromwelJ (Cochrane) spelen samen in
'Owd Bob', wat onder andere gefilmd
wordt op het eiland Man.
Het is een verhaal over een jonge
Amerikaanse jongen die na de tragische
dood van zijn ouders bij zijn Britse groot
ouders
wonen.
George
heeft een rol
gespeeld in een
aflevering van
'Homeboys in
Outer Space'.

Nog een keertje Marina Sirtis, maar dan
alleen. Ze heeft de rol van een schurk ver
tolkt in de film 'Gadget Man'. Een actie
film waarin Marina de rol van inspecteur
Walker speelt.
Robert Picardo heeft een gastrol
gespeeld in een aflevering van 'Early
Edition '. Drie maal raden als wat: juist,
een dokter!
Alfre Woodard (Lily) is de ster uit een
nieuwe romantische komedie 'Brown
Sugar '. Alfre speelt daarin de rol van
danslerares en heeft iets met een architect
met een geheim verleden.
Nog meer romantische komedies:Kirstie
Alley (Saavik) speelt, naast Tim Allen, de
hoofdrol in 'For Richer or Poorer'. Het
verhaal gaat over een rijk, maar ongeluk
kig stel uit Manhattan. En dan blijkt dat ze
op eens niet eens meer rijk zijn: hun
accountant verdwijnt na hun eerst opge
licht te hebben en de belasting stuurt ook
nog eens naheffing van $ 5 miljoen.
Kirstie gaat voor de producers van
'Friends ' een andere sit-com maken,
genaamd' Veronica 's Closet'.
Tenslotte: Rob Bowman, een regisseur
Uil TNG-begintijd, gaat de bioscoopfilm
van 'The X-Files' regisseren. Hij is
momenteel al één van de producers van de
serie. ,.,
Tot zover dit korte nieuws..... ~

gespeeld in een
aflevering van
'Buffy,
V a rn p Lr
Slayer'. Hij
speelt daarin
de rol van
schoolhoofd,



The PBM Express
Games & Collectibles

Collectible Card Games
Natuurlijk Magie, Star Trek, Star Wars en Middle Earth. Maar ook Star Wars 2 player game,
Shadowfist, Ultimate Combat, Kult, James Bond, Gangland, Legends of the 5 Rings, Rage, Thro
wing Stones, Dragon Dice, Heresy, Marvel: Overpower, Quest for the Grail, Mortal Kombat, Dr.
Who, Monty Python, Guardians, Galactie Empires, GridIron Fantasy Football, Fastbreak Basketball,
Wildstorms, Mythes, Jyhad, VTES. Kortom wij hebben 99% van alle cardgames op voorraad!
Losse kaarten: Grote hoeveelheid beta's. unlimited. en andere out-of-print M3iic series voorradi2·
Trade Cards
Babylon 5, Star Trek, Star Wars, X-files, Lion King, Pocahontas, Toy Story, Batman en nog
honderden verschillende trade cards. Verkrijgbaar in gesealde displays, losse boosters, complete
sets, losse chase cards, met of zonder originele albums. Nu binnen: Star Wars Finest, Independance
Day, X Files 3. Binnenkort: Star Wars: Shadows ofthe Empire.
Board Games
Honderden boardspellen uit binnen en buitenland tegen scherpe prijzen. Avalon Hili, World Wide
Wargames, Xeno's Games, White Wolf Publishing, TSR, Wizards of the Coast, West End Games,
Victory Games, Steve Jackson Games, The Gamers, Excalibur Games, Columbia Games,
Blacksburg Tactical Research, Australian Design Group.
Miniaturen
Games Workshop, Harlequin, Ral-Partha, Alternative Armies.Wij organiseren wekelijks veldslagen
en verf-happenings. Bel voor meer info.
'Fossil' limited edition collectible watches
Fossil is een bekend Amerikaans merk horloge dat o.a. bij de Bijenkorf verkrijgbaar is. De PBM
Express heeft als enige in Nederland een groot aantal speciale horloges van Fossil, gemaakt met een
beperkte oplage van gemiddeld zo'n 10,000 stuks. Thema's zijn o.a. Star Trek, Batman, Superman,
Dracula, Marilyn Mooroe, Elvis Presley, Popeye, Barbie, King Kong, Godzilla, en nog veel meer.

Star Wars & Star Trek Merchandising
Binnenkort de bekende action figures van Kenner, de vehicles (Swoop Vehicles, Speeder Bikes,
Slave 1Vehicles, Scout Walkers, etc.). Op het programma: Blaster Laser Rifles, Blaster Pistols, 12
inch figures, Snowspeeder Vehicles, Xizor's Battlewing, Rendar's Outrider en deluxe figures (in
enkel en double packs). Verder Star Trek kalenders, poppen, mugs, telefoons, sleutelhangers, etc.
e\c.

Wij zijn verhuisd!! Nieuwe winkel met aparte, grotere speelruimte aanwezig

De PBM Express, Voorstraat 432, Dordrecht
tel: 078-6316453 fax: 078-6316474 bbs: 078-6316476 net: paul@pbmexpress.nl

(losse kaarten catalogus op aanvraag via postlemail of gratis van ons BBS)



GARAI~
Door: Garvin Pouw

Door de jaren heen hebben veel vreemde
wezens via Star Trek over ons scherm gelo
pen. Sommigen waren zeer eervol, anderen
ronduit vals. Maar zelden komen we zo'n
dubieus personage tegen als Garak. Daar
komt dan nog bij dat door de seizoenen
heen Garak steeds meer aan bod komt.
Maar hoeveel weten we over Garak en wat
is daarvan waar? Het beantwoorden van
die vraag is een bijna onmogelijke taak en
zeker een die ik niet op kan lossen zonder
over bepaalde punten te speculeren.

Garak is een persoon die van leugens en halve
waarheden aan elkaar hangt. Het ene moment
zien we hem als een vriendelijke man met
goede adviezen, het volgende moment is hij
een uiterst koude moordenaar met een sadis
me die koude rillingen over de rug doet lopen.
De ware Garak lijkt zo meedogenloos vals dat
ik persoonlijk niet snap waarom ik hem toch
zo mag. Zijn Cardassiaanse karaktertrekjes
zijn zo oneervol en in strijd met alle hier gel
dende morele en ongeschreven regels, dat het
moeilijk, maar toch niet onmogelijk is om
hem te zien als niets minder dan een gemene
rik van het ergste soort. Hij volgt een leuge
naarsfilosofie. waarbij hij de waarheid ver
bergt door hem openbaar te houden, maar er
zoveel leugens omheen weet te bouwen dat
niemand meer weet wat de waarheid was.
Deze strategie levert enorm veel verhalen op,
waarvan zelfs ik niet weet welke nu de waar
heid is. Ik heb getracht de werkelijke verhalen
uit Ie zoeken. Een ding is echter zeker: Garak
is GEEN GEWONE KLEERMAKER.

DS9

Vanaf het eerste moment dat er iets bloeide
tussen Garak en onze dokter bleek dat Garak
niet zomaar een Cardassian was die zoveel
van Bajor en zijn winkel hield dat hij op een
station bleef waar iedereen hem dood wenste.
Het is inmiddels duidelijk dal Garak op DS9
verblijft omdat hij verbannen is van
Cardassia, Zoals ik het nu begrijp was Garak
vroeger lid van de Obsidian order. Dit is de
Cardassiaanse geheime dienst. Vergeleken
met de Obsidian order zijn de Romulaanse
Tal-Shiar beginnclingetjes, De Obsidian order
had Cardassia stevig in zijn greep. Camera's
in de huizen van alle burgers is er maar een
klein voorbeeld van hoe ver de Orde ging om
de loyaliteit van alle Cardassians af te dwin
gen.
Garak was binnen de Orde beslist geen kleine
jongen. Er is gesuggereerd dat hij zelfs de
tweede man was. De eerste man was Enabran

... Gar-ak: een

Tain. Hij was hoofd van de Orde tot aan zijn
pensioen en zelfs daarna. Dat Garak zo hoog
op kon klimmen in de Orde kan behalve zijn
persoonlijke vernuft ook te maken hebben
gehad met de mogelijkheid dat Garak Taln's
zoon is. Persoonlijk denk ik dat Garak een
buitenechtelijk kind van Tain is en dat Tain dit
weigerde te erkennen.

Hoe dan ook, Garak deed het bijzonder goed
in de Orde totdat er ergens in de laatste jaren
van de Bajoraansc bezetting iets voorviel,
waardoor Garak van verraad werd beschul
digd. Ik denk dat dil voorval iets te maken
heeft met Gul Dukat en het schip dat met
diens maîtresseen dochter verdween. Hier zal
ik in een later artikel nog eens op terug
komen. De echte toedracht is tot nog toe
onduidelijk. Enabran Tain heeft in elk geval
lange tijd geloofd in Garak's schuld. Het
resultaat zoals gezegd was dat Garak van
Cardassia verbannen werd. Na een erg lange
lijd in de Orde heeft Garak veel vijanden
gemaakt en sommige van hen moeten wel
heel erg zijn geweest om Garak te laten
onderduiken op een Bajoraans station onder
Federatiebeheer. Beide beheerders hebben
weinig vriendschappelijke betrekkingen met
de Cardassians.

Kleermaker

Nu kennen we Garak als een simpele kleer
maker op de promenade. In zijn tijd op DS9
sloot Garak een soort vriendschap met Dokter
Bashir, Met hem speelt hij continu een spelle
tjes over zijn ware verleden. Het was ook
Bashir die achter de connectie met Tain en de
Orde kwam toen Garak leed aan een storing
in een apparaat waaraan hij verslaafd was (the
wire).
Dit apparaat, dat een impuls naar zijn herse
nen zond, vergelijkbaar in effect met drugs,
werd door Garak gebruikt om zijn aanvallen
van depressiviteit en frustratie te onderdruk
ken die hij kreeg na zijn verbanning. Garak
raakte echter verslaafd aan het apparaat en dat
bracht een hoop oud leed aan het licht toen
het apparaat er mee ophield. Nadat Bashir
hem hiervoor behandelde, gebruikte hij het
niet. meer. Maar vanaf dat moment werd het
de rest van het station duidelijk wat Garak
werkelijk was.
Garak wordt vaak gebruikt als contactpersoon
met Cardassia waar hij nog enkele vrienden
had. Door hem kon Sisko de Cardassians
waarschuwen voor de Klingen-invasie. Garak
verlaat het station zelden en nooit naar
Cardassia, hoewel Sisko hem af en toe dwong
deel te nemen aan speciale missies waaruit
steeds bleek tot wat Garak in staat was .

cwonc klccrrneker-Pî?

Tain

Een moordpoging op Garak, die hij zelf in
scËne had gezet leidde tot de bevinding dat de
scéne had gezet leidde tot de bevinding dat de
top van de Obsidian order systematisch uitge
roeid werd. Na een onderzoek kwamen Odo
en Garak erachter dat Tain weer in zaken was
gegaan. Garak en Odo werden ontvoerd door
Tain, die een bondgenootschap had gesloten
met de Tal-shiar tegen de Dominion. De aan
val van Tain werd echter een ramp en beide
Ordes werden weggevaagd. Hoewel Garak en
Odo ontsnapten bleek hier hoeveel Garak om
Tain gaf en hoe loyaal hij kan zijn. De gebeur
tenissen brachten Odo en Garak wat dichter
bij elkaar ondanks hel gegeven van Garak's
bloeddorstige Cardassiaanse sadisme als mar
telaar, dat hier geïntroduceerd werd. Hoe
meer blijkt van Garak's wreedheden, hoe
meer vrienden hij lijkt te krijgen. Op zich een
vreemde ontwikkeUng.(The die is cast). De
'dood' van Tain greep Garak erg aan. Hij
poogde zelfs de Founders van de Dominion te
vermoorden toen hij daarvoor de kans kreeg
(breken link). De poging mislukte en Garak
kreeg een half jaar celstraf. Twee jaar na het
incident met Tain kreeg Garak aanwijzingen
dat deze mogelijk nog leefde. Garak vond
Tain toen in een Dominion gevangeniskamp.
Hier stierf'Tain dan toch eindelijk door ouder
dom en ziekte. Garak bleek claustrofobie te
hebben, waarschijnlijk opgelopen in zijn tijd
bij de Orde, maar ook hier is niets zeker van.
(By inferno's light).
Op het station weten ze inmiddels vrij zeker
dat Garak bij de Obsidian order hoorde. Toch
wordt hij door iedereen (inclusief de Major)
getolereerd. Sommige zijn zelfs Garak's
vrienden, hoewel het te betwijfelen valt in
hoeverre Garak waarde hecht aan die vriend
schappen. Sisko betrekt hem ondanks zijn
dubieuze karakter steeds vaker bij operaties.
Dit leidt veelal tot onvoorziene situaties
(Ernpok Nor). Vandaar dat ik Sisko's beleid
met betrekking tot Garak helemaal betwijfel.
Garak heeft meerdere malen bewezen een
uiterst onbetrouwbaar persoon te zijn. Hij is
bereid iedereen op te offeren als hij dat nood
zakelijk acht. Ergens begrijp ik Sisko wel. Ik
weet ook alles van Garak's kwaadaardigheid
en ook ik blijf hem op de een of andere
manier mogen. De rest van het station denkt
er geloof ik ook zo over. Onlangs is hij een
relatie aangegaan met de dochter van Dukat,
wat gespannen situaties oplevert. Nu ontbijt
hij met Odo, luncht met Bashir en dineert met
Ziyal.
Dus hij eet en werkt. Kortom, het leven van
een gewone kleermaker ...



DEMAQUIS
Een groep sympathieke terroristen

Door: Annemieke van de Westelaken

In TNG's zevende seizoen en DS9's
tweede maken we kennis met een groep
terroristen met de naam 'Maquis'. Al
heel snel blijkt dat deze groepering niet
zomaar een stelletje terroristen is. Ze
spelen al gauw een dubieuze rol in het
Star Trek-universum. Hoewel ze regel
matig de Federatie aanvallen, zijn ze
toch sympathiek. Als kijker weetje niet
goed welke kant je eigenlijk moet kie
zen. Maar waarom werd het opgericht,
wat hebben ze gedaan en uil wie
bestaat het?

Het verdrag van 2370

Na lange en moeilijke onderhandelingen
werd in 2370 het verdrag getekend tussen
de Federatie en de Cardassiers. Dil ver
drag houdt in dat de grenzen tussen de
twee machten vastgesteld worden en dat
er tussende twee grenzen een gedemilita
riseerde zone komt. In de praktijk bete
kende het dat verschillende kolonies in
het grensgebied in andere handen vielen
en verplaatst moesten worden. Sommige
Federatiekoloniën vielen nu onder de
regering van de Cardassiersen andersom.
Mensen die hun hele leven in een
Federatiekolonie hadden gewoond, ble
ken nu opeens op Cardassiaansgrondge
bied te zitten. Hun enige optie was om
hun thuisplaneet te verlaten en ergens
andersopnieuw te beginnen. Dit riep veel
weerstand op bij de betreffende kolonis
ten. In de loop van 2370 vormden de
kolonisten een eigen groep. In eerste
instantie was deze groep bedoeld als zelf
verdediging tegen de overheersende
Carclassiers,maar naarmatede tijd voort
schreed,werd de groep gewelddadiger. Ze
keerdenzich tegende Federatie die hen in
hun ogen in de steek had gelaten en ze
gingen wapens en schepen gebruiken.
Aan het eind van 2370 kreeg de groep
bekendheidonder de naamMaquis. In de
loop van de tijd liepen steeds meer
Starfleermedewerkers over naar de
Maquis. De overlopers waren niet alleen
gewoon Starfleetpersoneel, maar ook een
aantal hooggeplaatsteofficieren zoals Cal
Hudson, een Federatieleider van een van
de kolonies, vrachtkapitein Kasidy Yates

en Starfleercommandant Chakotay. De
Federatie was en is daar niet blij mee.

Acties

Na nooit iets van hen gehoord te hebben,
duikt de Maquis bijna tegelijkertijd op in
TNG's 'Preernptive Strike' en in DS9's
'The Maquis Part 1&2'. In 'Preernptive
Strike' krijgt Ro Laren, Picard's Bajoran
ensign, de opdracht om in de Maquis te
infiltreren. Aangezien deze opdracht haar
wordt gegeven door Admiraal Nechejev,
kunnen we daaruit afleiden dat de
Federatie zich al zorgen begint te maken
over de groepering. En terecht, want Ro
Laren wordt aangetrokken door hun
idealen en blijft bij haar nieuwe vrienden.
Benjamin Sisko is bijna getuige van de
geboorte van de Maquis. Een van zijn
oude vrienden, Cal Hudson, loopt naar de
Maquis over als de situatie in zijn kolonie
steedsgewelddadiger wordt. Ze blazen de
Bok' Nor, een Cardassiaans vrachtschip,
op. Dit kost het leven aan meer dan 70
Cardassiers. Hudson vraagt Sisko ook bij
de Maquis te komen maar als deze wei
gert, aarzelt Hudson niet Federatie-sche
pen aan te vallen. De Maquis wordt voor
Sisko een groot probleem, met name als
de groep zich ook tegen de Federatie gaat
keren.
De Maquis smokkelt wapensde gedemili
tariseerde zone in, evenals trouwens de
Cardassiers. Ze komen aan oude maar
wendbare schepen en op een kwade dag
weten ze ook een nieuw Cardassiaans
wapen, dat bekend staat als de
Dreadnought, te stelen. B'Elanna Torres,
een half Klingon Maquislid, die Starfleet
Academie nooit heeft afgemaakt, pro
grammeert het wapen om een
Cardassiaans depot te vernietigen. Het
wapen komt er nooit aan maar verdwijnt
in de Badlands en blijkt uiteindelijk in het
Delta Kwadrant terecht te zijn gekomen.
(Voy: 'Dreadnought'). Niet veel later
wordt Chief Miles O'Brien van Deep
Space Nine ervan beschuldigd een
Maquislid te zijn ('Tribunai').
Uiteindelijk blijkt het om een
Cardassiaanseactie te gaan om te bewij
zen dat de Federatie banden heeft met de
Maquis.
Een paar maanden later, inmiddels is het
2371, wordt de Dominion, de machtheb
ber in het Gamma Kwadrant dat bestaat

uit Changelingen en hun gevechtstroepen
de Jern 'Hadar, een serieuze bedreiging
voor het volk in het Alpha Kwadrant. De
CardassiaanseObsedian Order onder lei
ding van Enabran Tam en de Romulanen
bereiden een actie tegen de Dominion
voor. Geheim agenten van de Maquis
denken echter dat het een actie tegen hen
betreft en zij nemen hun maatregelen.Op
Deep Space Nine arriveert William T.
Riker, eerste officier van de Enterprise en
steelt DS9's nieuwe oorlogsschip de
Defiant. Dan blijkt het niet om Will Riker
te gaan maar om zijn kloon/broer Thomas
die ook bij de Maquis is gegaan
('Defiant'). Hij wil diep in Cardassiaanse
ruimte een aanval uitvoeren. Dit plan mis
lukt en Thomas verdwijnt in een
Cardassiaansgevangenkamp.
De Federatie blijft de Maquis serieus
nemen. In opdracht van hen infiltreert de
Vuleau Tuvok , veiligheidsofficier van
kapitein Kathryn Janeway, in een
Maquisgroep die actief is bij de
Cardassiaansegrens. Tuvok komt te wer
ken op een schip dat onder leiding staat
van voormalig Starfleerofficier Chakotay.
Niet lang na zijn infiltratie, tijdens een
gevecht met een Cardassiaansschip. ver
dwijnt het Maquisschip in de Badlands.
Kathryn Janeway reist naar de laatst
opgegeven coördinaten om het te zoeken
('Caretaker').



Wanneer de Klingons geloven dat de
Dominion geïnfiltreerd is op Cardassia ver
meugen zij een groot deel van
Cardassiaans gebied. Wat over is van
Cardassia focust zich op de Dominion en
dit geeft de Maquis min of meer vrij spel in
de gedemilitariseerde zone. Ze bouwen
basissenin de Badlands.
Op Deep Spacc Nine worden twee
Maquisleden ontdekt. Kasidy Yatcs,
vriendin van Benjamin Sisko, wordt ver
dacht van smokkel met de Maquis en wordt
gearresteerd. Michael Eddington, veilig
hcidsofficier op het station, bi ijkt ook een
Maquislid te zijn, maar hij weet te ontsnap
penmet replicators die voor de ernstig ver
zwakte Cardassiers bedoeld waren.
Eddington, met zijn kennis over hel station,
wordt een gevaarlijk tegenstander als hij
zich openlijk tegen de Federatie keert. Dit
doet hij omdat de Federatie de Cardassicrs
hulp heeft toegezegd.
Naast de Dominion is de Maquis eveneens
een gevaarlijke groepering geworden. Hun
acties worden steeds grimmiger. Maar in
tegenstelling tot de op macht beluste
Dominion, is er voor de Maquis nog wel
begrip op te brengen Zij verdedigen hun
thuis. In feite doen ze hetzelfde als het
Bajoran verzet ten tijde van de
Cardassiaansebezetting van hun planeet.
Nog afgezien daarvan zijn een flink aantal
Maquisleden oude bekenden van Starfleer.
De bemanning van Voyager bestaat voor
eendeel uit Maquisleden en het is moeilijk
hen daarom onsympathiek te vinden. Het
wordt door hen duidelijk wat het Verdrag
voor de koloniën betekende en het maakt
hun harde acties begrijpelijker.

Star Trek's bekendste Maquisleden

Ro Laren

Ro Laren is een Bajoran ensign op de
Enterprise (TNG: 'Ensign Ro'). Ze heeft
een turbulent verleden achter de rug. Haar
vader is voor haar ogen gedood door
Cardassiers en ze heeft zelf de dood van
acht teamgenoten op haar geweten. Ze
heeft nogal wal problemen om zich aan te
passenaan de regels van het schip, maar
geniet toch het vertrouwen van Picard. Ze
wordt uitgekozen om te infiltreren in de net
opgerichte Maquis. Met haar verleden is
het alleen maar logisch dat ze zich aange
trokken voelt tot de groepering en ze

besluit bij hen te blijven. Wat er daarna van
haar is geworden, weten we niet.

Thomas Riker

Thomas Riker is een kloon van Will Riker
(TNG: 'Second Chances'). Hij heeft acht
jaar alleen op een planeet gewoond en
technisch gezien is hij net zoveel Will als
Will zelf. Hij neemt een baan aan op de
Ghandi om er een nieuw leven op Ie bou
wen. Veel later duikt hij weer op, in Decp
Space Nine, als Maquislid. (OS9:
'Defiant'). Hij heeft eengedurfd plan maar
het loopt op niets uit. Met dit plan had hij
niet alleen de Cardassiers een gevoelige
klap willen geven, maar ook uit de scha
duw van zijn beroemde broer willen tre
den. Thomas verblijft nu In een
Cardassiaans gevangenkamp.

Kasidy Yates

Yates is vracht chipkapitein en wordt door
Jake Sisko gekoppeld aan zijn vader
Benjamin. Er bloeit een hechte relatie op
tussen die twee, maar ondertussen groeit
bij Odo hel vermoeden dat ze een
Maquislid is. Dil blijkt inderdaad zo te zijn
en Sisko arresteert haar zelf. Yates komt
terecht in een Federatiegevangenkamp
(' For the Causc ')

Michael Eddington

Eddington is waarschijnlijk Sisko's ergste
nachtmerrie. Als voormalig veiligheidsof
ficier van DS9 kent hij het station op zijn
duimpje. Eddington keert zich tegen de
Federatie als die hulp toezegt aan
Cardassia. J-I ij weet van het station weg te
komen en is sindsdien vogelvrij ('For the
Causej.In een in Nederland nog uit te zen
den aflevering komt de langverwachte con
frontatie tussen Eddington en Sisko.

Cal Hudson

Hudson is leider van een van de getroffen
kolonies. Hij moet machteloos toezien hoe
kolonisten worden vermoord. Uiteindelijk
besluit hij zijn kolonie te helpen en wordt
lid van de Maquis. Hij wendt zich tot zijn
oude vriend Sisko voor hulp maar die wei
gert hulp aan de Maquis te verlenen. De
vrienden worden vijanden in een gevecht
tussenhun schepen.Hudson weet te ontko-

men en sindsdien is er niets meer van hem
vernomen ('The Maquis part I & 2').

Chakotay

Chakotay bekleedt een hoge pesttie bij
Starfleer als zijn vader Kolopak door de
Cardassiers wordt gedood. Hel is best
mogelijk dat Kolopak lid was van de
Maquis. Chakotay merkt daar later name
lijk over op dat hij de strijd (van zijn vader)
overneemt en wordt lid van de organisatie
als commandant. Hij heeft zeker een jaar
met zijn groep allerlei acties ondernomen
als hij met zijn schip in de Badlands ver
wijnt. Ze komen uit in hetDelta Kwadrant,
waar Chakotay zijn schip in de flank van
een Kazenschip boort. Hij en zijn beman
ning worden opgenomen door het
Federatie schip Voyager.Chakoiay, die eer
ste officier wordt, lijkt weinig aanpassings
moeilijkheden te hebben.Een deel van zijn
team heeft dat echter wel en Chakotay
moet nogal eens handelend optreden en
enige dreigementen en vuistslagen uitdelen
om de voormalige Maquisleden op hun
plek te houden. (Zie bijvoorbeeld
'Parallax' en ' Learning Curve'). Chakotay
zelf wordt herhaaldelijk en op pijnlijke
wijze geconfronteerd met zijn
Maquisvcrleden door mensenals Scska en
Jonas. Inmiddels heeft hij zich onmisbaar
gemaakt op Voyager.

B'Elanna Torres

Na twee jaar Starfleet Academie wordt
Torres eruit geschopt en komt ze terecht bij
de Maquis. Torres is een technisch goed
onderlegd wonder en een felle dame en
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strijdster. Ze weet de Drcadnought te
bewerken maar helaas verdwijnt deze in de
Badlands. Torrcs komt bij Chakotays
bemanning terecht cn dus ook op Voyagcr.
Torres is niet alleen een Maquislid maar
ook nog eens half Klingon en haar vecht
lust brengt haar regelmatig in de proble
men. Zo slaat ze bijvoorbeeld luitenant
Carey tegen de grond ('Parallax') als die
haar zin niet doet. Maar als Janeway haar
hoofd machincka rncr rnaa kt, verandert
Torres, Ze wil het vertrouwen van de kapi
tein niet beschamenen ontwikkelt zich tot
eenwaardevol bemanningslid.

Tom Paris

Wat Voyager betreft, wordt Tom Paris niet
als Maquislid be chouwd, maar hij was het
wel, zij het voor zeer korte tijd want hij
wordt al bij zijn eerste opdracht gepakt. In
tegenstelling tot andere Maquisleden
streedhij niet voor idealen maar voor geld.
Wekunnen Paris beter bc ohouwen als een
dubbelspion. Hij belandt in een
Federatiekampwaar hij door Janewayweer
wordt uitgehaald om zijn kennis over de
Maquis. Hij gaat mee als 'waarnemer' en
komt in die functie ook in het Delta
Kwadrant terecht: Paris wordt piloot maar
neemtnogal eenmoeilijke positie in. Hij is
eigenlijk geen Starfleer en ook geen
Maquis. Zijn relatie met Chakoray is op

zijn zachtst gezegd moeizaam.
En dat wordt er niet beter op als hij wordt
uitgekozen een ander Maquislid. dat infor
matie overbrengt naar de Kazen, te ont
maskeren. Chakotay is niet van dit plan op
de hoogte en Paris gaat zelfs zover dat hij
de Commandant tegen de grond slaat
('Lifesigns'). Pas na de ontmaskering van
Paul Jonas in 'Invcstigations' wordt de
relatie beter en wordt Paris niet langer
meer beschouwd als een buitenbeentje.
Paris blijkt een uitstekende piloot, die zelfs
in staat is de Warp lû-barriërc bijna te
doorbreken.

Seska

Wat Eddington is voor Sisko, is Scska voor
Chakotay. In het laatstegeval is de situatie
nog een tikje erger door het feit dat de twee
eensgeliefden waren. Maar Seskablijkt niet
de knappe,sympathieke Bajoran te zijn. die
ze voorgeeft. Ze is een Cardassiaanscdie
geïnfiltreerd is in de Maquis. Ze haat
Janeway's besluit de Caretaker te vcrnicti
gen en ze loopt over naar de Kazon ('State
of Flux '). Chakotay, die zich verantwoorde
lijk voelt, komt vervolgens herhaaldelijk in
moeilijkheden door toedoen van Scska en
haar acties ('Maneuvres', 'Basics part 1').
Seska is een gevaar!ijke tegenstandster
geworden, maar ze wordt uiteindelijk
gedood ('Basics part 2').

Paul Jonas

Jonas is een hulpje van Seska en hij speelt
haar informatie toe totdat Paris achter zijn
ware identiteit komt. Tot die tijd is hij
werkzaam in de machinekamer van
Voyager waar hij uiteindelijk ook zijn
dood vindt in een gevecht met Neelix.

Lon Suder

De Bctazoid Suder heeft ook een andere
reden om lid te worden van de Maquis.
Zijn oncontroleerbare dwang om te doden
levert bij de Maquis geen problemen op,
maar als hij op Voyager een bemannings
lid doodt. wordt dat wel gestraft en hij ver
dwijnt voor de rest van de reis in zijn hut
('Meld'). De rest van de reis is voor hem
echter niet lang meer. Als het schip geën
terd wordt door de Kazon blijft hij alleen
met de Doctor op het schip achter. Sudcr
weet het schip te redden maar bekoopt dat
met zijn leven ('Basics I & 2 '). ~
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MAJEL, GENE'S GROOTSTE FAN
Door Harrn-Jan Wieringa

Majel Barrctt-Roddenberry is als echt
genote van Gene minstens zo bekend als
Genc Roddcnberry zelf. Haar leven is
dan ook net zo nauw verbonden met
Star Trek als het zijne. Toch was hct niet
vanzelfsprekend dat Majel in maar liefst
vier verschillende gedaantes in Star Trek
zou gaan verschijnen.

Bijna iedere Star Trek-fan kent Majcl als
de vrouw vanGene.Veel minder bekend is,
dat Majel niet Gene's eerste vrouw was.
Gene, geboren in EI Paso op 19 augustus
1921, trouwde namelijk al op 20 juni 1942
met Eilccn Anita Rexroad. Een huwelijk
dat 27 jaar later. op 27 december 1969
werd ontbonden. De oorzaken voor het
falen van zijn eerste huwelijk zijn natuur
Iijk moeiIijk aan te geven. Gene zeif ervoer
dit huwelijk later als een gevangenis. Wc
moeten daarbij echter niet vergeten dal
Gene een workaholic was en bovendien
zeer gevoelig voor vrouwelijk schoon.
Daarnaast kwam een producer in
Hollywood veel in aanraking met jonge
vrouwelijke actrices, die graag carriërc
wilden maken...

Ontmoeting

Gene heeft Majel waarschijnlijk bij de
MGM-studio's leren kennen. Ze had daar
een rol in 'The Lieutenant', een andere
serie die door Gene gecreëerd was. Deze
serie was echter niet erg succesvol. Toen
NBC de eerste pilot-film voor Star Trek,
'Thc Cagc', liet maken, stond Gene erop
om eenbelangrijke rol aanMajel Barreu te
geven. NBC was hier fel op tegen. Niet
alleen was Majel Barren eenonbeduidende
actrice, NBC wist dat Majel de geliefde
vanGenewas. Dit wasde hoge heren bij de
productie van 'The LieutenanL' duidelijk
geworden. Voor NBC was dat een doorn in
het oog. Gene was immers een getrouwd
man.

Genc's Number one

Gene hield echter voet bij stuk. Majcl
kreegeen belangrijke rol op de brug van de
Enterprise. die van 'Nurnber One', direct
onder Kapi tein Pike. Op zichzei f een
belangrijke rol: die van een krachtige
vrouw in een leidinggevende positie.

--. Gene was zeer

Zoals bekend werd de pilot echter door
NBC afgewezen, maar niet zonder een
tweede pilot te bestellen. NBC maakte
van de gelegenheid gebruik om eenaantal
veranderingen ar te dwingen. Eén van de
belangrijkste eisen was dat Majel moest
verdwijnen. De studio vond niet dat een
actrice van zo'n licht kaliber als Majel een
dergelijke zware rol kon dragen. Gene gaf
toe, vooral 0111 dan tenminste Spock te
kunnen behouden. De deelname van
Spock was namelijk ook omstreden van
wege zijn 'duivelse' uiterlijk.

En zo kwam er de tweede pilot: 'Where
no man hasgone before'. Deze aflevering
werd overigens pas later in de serie uitge
zonden. In deze aflevering werd de volle
dige crew omgegooid. De enige die het
overleefde was Leonard Nirnoy, als
Spock. Ook de hoofdrolspeler (Jeffrey
Hunter) verdween, maar dm was op eigen
verzoek. En zo deed kapitein Kirk zijn
intrede. Daarnaast is Sulu al te zien, zij
het nog als natuurkundige.
De pilot werd goedgekeurd en toen begon
het echte werk. Er werd nog het een en
ander omgegooid. Gepland was om op de
multi-raciale brug ook de zwarte acteur
Lloyd Haynes te laten werken. Lloyd was
een bekend en gerespecteerde acteur.
Maar Gene liet hem zomaar uit de plan
nen verdwijnen. Gene kende toevallig een
zwarte actrice die een communicatieoffi
cier zou kunnen spelen. Daarvoor moest
Dave Bailey, de eerdere communicatie
officier verplaatst worden naar Navigatie.
Die actrice wa natuurlijk Nichelle
Nichols. die Gene uit eerdere producties
kende. Zo werd ook Grace Lee Whitney
geïntroduceerd als Ycornan Rand, die
alleen maar de persoonlijke assistent van
Kapitein Kirk leek te zijn. Van beide
vrouwen mogen we aannemendat ze een
verhouding hadden of hebben gehad met
Gene. Beide rollen werden min of meer
ingevoegd om de vrouwen een plek in
Star Trek te geven. Rollen en actrices, die
oorspronkelijk niet in de planning stonden
en die ook niet door NBC waren goedge
keurd.

Nurse Christine Chapcl

Ook Majel werd door Gene weer Star
Trek binnengesmokkeld, zij het nog op
zeer bescheiden wijze. Om Majel zoet te

te houden liet Gene haar de stem van de
computer van de USS Enterprise spelen.
Een rol die Majel zo perfect mogelijk pro
beerde uit te voeren, maar waarmee ze
geenszins tevreden was. Gene moest dus
wat verzinnen. Als eerste stap zette Gene
via een journalist anoniem het gerucht in
de wereld dat Majel was afgewezen
omdat NBC geen sterke vrouwenrollen
wilde hebbenen datNBC seksistisch was.
Een uitspraak die ver bezijden de waar
heid lag. Gene ontkende dat hij dal
gezegd had maar NBC voelde zich toch
aangevallen.

Gene Roddcnbcrry schiep vervolgens een
verpleegster om doctor McCoy bij te
staan, 'Nurse Christine Chapcl. Voor het
eerst is zij te zien in "The Naked Time'.
Het haar van Majel werd blond en het
gerucht ging dat de NBC-bazen haar zo
nict zouden herkennen. Maar bij NBC
wisten ze precies wat Gene had gedaan,
en waarom. Gene maakte op dezemanier
zeker geen vrienden bij NBC. Chapcl was
voor geen andere redengecreëerddan om
een rol te bieden voor Majel. Chapel had
eigenlijk nooit iets te doen, hing wat rond
McCoy en haar karakter is dan ook nooit
uitgediept. In 'The Naked Time' verlangt
ze naar Spock's liefde en in 'What are lil
tie girls made of' is ze op zoek naar haar
verloofde, Roger Corby. Maar echt over
tuigend was ze niet.
Ondanks zijn verhouding met Majel was
Gene's interessein vrouwen duidelijk. Als
er een kostuum van een vrouwelijke actri
ce goedgekeurd moest worden, liet Gene
zijn werk in de steek en ging er persoon
lijk naar toe. De kostuums die William
Ware Theiss maakte, verhulden slechts
zoveel dat deze nog net door de censuur
van die tijd heen konden komen. Toch
vond Gene het altijd nodig om eigenhan
dig 'verbeteringen' aan te brengen, waar
bij het woord eigenhandig zeer letterlijk
genomen moet worden. Gene's toekomst
visie voorzag misschien gelijke behande
ling van mannen en vrouwen, maar Gene
zelf was nogal seksistisch. Vrouwen
waren, volgens Gene, vooral decoratief.
Gene's verhouding met Majel intensiveer
de zich, ondanks alles, verder. Hel werd
steeds duidcl ijker ze samen een verhou
ding hadden. Gene betaalde een apparte
ment voor Majel, vlak bij de studio's,
waar Gene vaak bivakkeerde.

voor vr ouwclt I" schoon.



Majel trad steeds vaker op als Gene's
gastvrouw op feestjes in de studio. Op 6
augustus 1969 sloten ze een Japanse
Shinto-Boeddhistische huwelijks ceremo
nie, die echter geen rechtsgeldigheid had
omdat Gene's scheiding nog niet officieel
was. Voor Gene en Majel is dat echter
altijd de dag geweest dat ze getrouwd
zijn. Tetswat ze op 29 december, twee
dagenna z'n scheiding, officieel maakten.
Ook het voor de tweede maal afleggen
van de huwelijksgelofte maakt Gene niet
trouwer. Op feestjesscheptGene graagop
over z'n affaires met andere vrouwen en
dat in het bijzijn van Majel! Hij lijkt trots
op z'n veroveringen, zegt dat dit het
huwelijk spannend/houdt en dat Majel er
geen probleem mee heeft. Gene was en
bleef een vrouwenliefhebber en zeker niet
op een platonische manier.

Lwaxana Troi

Majel bleeFGene toegewijd en Gene ook
aan haar. Ongetwijfeld was Majel de
belangrijkste vrouw in Gene's leven, ook

al toonde hij zijn liefde misschien op een
merkwaardige manier. Gene bleef dan
ook voor Majel zorgen. Tn de eerste Star
Trek-film, "The motion picture', zien we
plotseling 'Dr. Christine Chapel' verschij
nen. De verpleegster heeft doorgestu
deerd. Behalve bij het aan boord komen
is er opnieuw bar weinig voor haar te
doen. Er komen nieuwe kansen bij "The
Next Generatiori' . De computerstem is
wederom voor Majel. In plaats van het
mechanische stemgeluid van de oude
Enterprise horen we nu de emotieloze,
maar fraaie stem van het gemoderniseerde
model. Gene bleef creatief: hij vond een
nieuwe rol voor Majel in "The Next
Generation' . Een rol waarvan Gene tegen
Majel gezegd zou hebben dat hij perfect
voor haar zou zijn, omdat ze er niet voor
zou hoeven acteren.En zie: Lwaxana Troi
is ontstaan, als moeder van onze sexy
'counsellor' . Eindelijk een karakter waar
bij Majel goed uit de verf komt.
Bovendien een rol die ook echt iets bij
draagt aan de afleveringen waarin ze
voorkomt.

Loyaal

Majel blijft Gene en Star Trek intens loy
aal. Alleen Majel kon het Gene nog naar
de zin maken tijdens zijn ziekte en kon
zijn pijn nog wat verlichten. Gene stierf
op 23 oktober 1991, twee weken voor de
zesde Star Trek-film "The Undiscovered
Country' werd uitgebracht. Majel bleef
zich, ook na zijn dood, voor Star Trek
inzetten. Als Lwaxana was ze nog te zien
in Deep Space Nine. Ook Lincoln
Enterprises. een verzendhuis voor Star
Trek-rnerchandise, wordt door haar
geleid. En ze bleef Gene altijd verdedigen
tegen leugens en valse claims die tegen
hem gericht zouden zijn. Gene, en alleen
Gene, was en is Star Trek VOOrhaar en
niemand mag dat van hem afnemen. En
ondanks alles zie ik twee mensen die
elkaar echt voor het leven gevonden had
den en die ondanks elkaar fouten intens
van elkaar hebbengehouden. Daar ben ik
van overtuigd.
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UIT DE DOOS: DE WARE VERZAMELAAR

Door: Harrn Koopman

Aan hel eind van ieder jaar worden we
vaak overspoeld met documentaires
over hel achter ons liggende jaar. Was
het bijzonder of niet? Waren el' opmer
kelijke feiten of niet? Ik ben geneigd te
zeggen dat het voor de verzamelaar van
trading cards een matig jaar was, waar
in ons veel meer beloofd werd dan er
daadwerkelijk is uitgegeven.

30 jaar

Toch is er eenmarkant gegeven. In 1997 is
het namelijk 30 jaar geleden dat de aller
eerste Star Trek-kaartset werd uitgegeven.
Deze, door Leaf in 1967 uitgebrachte
kaartset. is om meerdere redenen interes
santom er gedurende een volledige 'uit de
doos' bij stil te staan.

Allereerst wat detailgegevens over deze
set, die iedere trading card-vcrzarnclaar
kent en toch ook weer niet kent. Met deze
raadselachtigezin probeer ik aan te duiden
dat iedereen wel eens een reproductie
onder ogen heeft gehad maar zelden een
origineel. De originele kaartset van Lcaf
bestaatuit 72 zwart/wit afbeeldingen, veel
vuldig voorzien van teksten die heel vaak
kant nog wal raken. Bijvoorbeeld kaartje
nummer 20, getiteld Captaln's Bluff', Dil
kaartje is een afbeelding met Kirk en
McCoy, de achterzijde is echt klinkklare
onzin.

Tot overmaat van ramp is de shot op de
voorzijde in geenenkele aflevering terug te
vinden. Als je denkt dat dit kaartje een uit
zondering is, probeer dan eens kaartje 26,
37, 59 of 67. Moet ik nog doorgaan of zal
ik het hierbij laten...?
Bovenstaande mag duidelijk genoeg zijn.
Vermoedelijk is dit ook de voornaamste
reden geweest voor de licentie-problemen
die vervolgens de distributie van de kaart
set volledig hebben ontwricht. Feit blijft,
dat dezeset een van de meestgezochte sets
is onder science fiction kaartverzamelaars.
Prijzen van fl 3.000,- of meer voor een
gave set zijn eerder normaal dan uitzonde
ring.

Reprint

Om een en ander behalve voornoemd
licentie-probleem nog iets ingewikkelder
te maken, blijkt dat er een reproductie op
de markt is. Deze reproductie bestaat
natuurlijk ook uit 72 kaartjes. De uitgever
ervan is onbekend maar op de achterzijde
van de kaartjes is deze set gemarkeerd met
de tekst 'Reprint 1981'. Deze reprint is er
echter weer in twee varianten, de afbeel
ding van Kirk en Spock op de achterzijde is
er in zwart/wit uitvoering en in een licht
roze variant.

Maar misschien zegt u wel: 'Ik heb een set
met een rood kader op de achterzijde.'
Deze naar het schijnt Europese set wordt
aangeduid als een 'vinder'.

Er wordt geclaimd dat de sets uit 1967
afkomstig zijn, gepland waren voor de
Europesemarkt maar vanwege hct Iiccnüc
probleem nooit zijn uitgegeven. De sets
zijn wederom, naar het schijnt, herontdekt
in 1989 door een Europese handelaar, die
ze vervolgens op de markt heeft gebracht.
Paramount heeft vervolgens toestemming
verleend 'io liquidatie his stock and go out
of business with this partienlar item'. De
foto kwaliteit van deze set is echter duide
lijk van mindere kwaliteit dan de andere
sets.

Voordat iedereen mij overspoelt met brie
ven en dergelijke, onderstaand de meest
kenmerkende verschillen tussen de drie
sets:

- Het 'Origineel' heeft een gelaagde aan
blik: wit/grijs/wit.
- De 'Reprint 1981' wordt op de achterzij
de van het kaartje bevestigd, cleafbeelding
op de achterzijde is zwart/wit, clanwel
lichtroze.
- De 'Europese Set' heeft een rood kader
rondom de tekst, de afbeelding op de ach
terzijde heeft een bijna kastanjebruine tint.
Het fotowerk is duidelijk van mindere
kwal iteit.

Wat mij betreft: geniet van de humor en
onzintekst in de set die u hebt en vergeet
het licentie-probleem. Tot slot wens ik u
een goede jaarwisseling en een gezond en
speurend 1998. ~



ST ARFLEET ACADEM Y
Door: Lawrence van Rijn

Beter laat dan nooit zouden we bijna
zeggen. Helaas konden we er in de vori
ge aflevering geen aandacht aan beste
den, maar dat trekken we gelukkig
recht in deze Flying Dutch Nieuwsbrief.
Dankzij Simtasia konden we onze
nieuwsgierigheid bevredigen.

SA (Starfleet academie) is de nieuwste
aanwinst van Interplay in de wereld van
Stal'Trek-spelen. Eerder kwamen zij met
de twee toppers 25th anniversary en
Judgerncnt rites. Nu gaan ze een kijkje
nemen in de befaamdeacademie,waar de
sterrenschipkapiteins van morgen van
daag gemaakt worden. Goed nieuws en
slecht nieuws. Het goede is dat je nu kans
maakt om bevelvoerder te worden van de
nieuwste klassesterrenschepen,het slech
te nieuws is dat dit enkel en alleen
bedoeld is voor de bestender besten, dus
ik zou zo zeggen: veel plezier.

Het programma is niet niks te noemen.
Het geheel staatop 5 CD ROMS, hetgeen
een data hoeveelheid vertegenwoordigt
van ongeveer 4 Gigabyte.
Geoptimaliseerd voor de MMX proces
sor, dus je raadt het al, zonder een
Pentium metWindows 95 kun je het rede
lijk schudden (de doos en je kans om het
spel te spelen).

Voor dit spel is minimaal een4 speedCD
ROM en 16Mb nodig, maarom het geheel
echt te appreciëren is 32Mb en een3d FX
kaart noodzakelijk. Heb je dit dan zul je je
eigen ogen niet geloven.

Ik draaide het op een niet MMX Pentium
processor (ik moet wel). En ik vind dat
het goed te spelen is zonder MMX. Het is
echter goed dat deze voorkeur vermeld
wordt want veel spellen met een MMX
optimalisatie zijn er nou eenmaal niet.

SA is de droom van iedere Star Trek-fan.
Als cadet mag je het gezag voeren in de
diverse klasseschepen.Met alle toetersen
bellen actief. Ga je naar de tactische con
sole dan kun je allerlei dingen instellen
zoals phaserkracht. Je kunt scannen naar
onderdelen van een schip en hierop mik
ken. Doe je dit dan zie je ook een zoom
animatie op dat onderdeel van dat schip.
Bij navigatie kun .je allerlei koersen
instellen en bij de diverse ander consoles
is ook het een en ander in te stellen. Veel
van dezeconsoles komen Uil de films. Het
tactische gedeelte is een directe kopie van
de acties die je ziet in Star Trek 2, 'The
Wrath of Khan'. Voor zover mogelijk
hebbenze dit doorgezet. Je krijgt dan ook
echt het gevoel dat de film werkelijkheid
begint te worden.

Wanneerje je eerstemissie krijgt, moet je
eenmijnenveld uitschakelen en de contro
Ier gevangen nemen. Je kunt kiezen uit
een Oberth class, een Miranda class en
een Constitution class schip. Ik nam een
Miranda class schip omdat deze op de
Reliant lijkt en ik hel altijd al een leuke
'wastobbe' gevonden. Mijn instructeur
vond het een interessantekeus dus besloot
ik alles op alles te zetten en er op uit te
gaan. De eerste twee keren was het geen
succes omdat de controler uitgeschakeld
moest worden en niet vernietigd.

Dus vooral de handleiding lezen! Er was
op het wapenconsole eensetting genaamd
'disablc' . Dit temperde de wapenkracht
op het uitschakelen van de tegenstander,
niet het vernietigen ervan. Nog een keer
proberen en jawel hoor. Hebben, die
hond. In een tractorstraal.

Onderschat dit spel niet. Het is een rede
lijk zware dobber. Het duurde bij mij een
paar keer voor de eerste missie was vol
tooid.

Interplay is er weer in geslaagdeen 'trek
kie' product van de bovenste plank te
leveren.
Conclusies:
Plus: Een echte Star Trek 'erlebnis' die
geen fan missen mag, dit allemaal voor
een heel acceptabele prijs (rekening hou
dend met 5 CD ROMS).
De minimale systeemeisenzijn wat hoog.
Veel trekkies hebben niet de Pentium die
hier voor nodig is.

Grafisch:
Geluid:
Uitdaging:
Waarde:
Totaal:

Het pakket werd door Sirntasia ,
Kleiwegstraat 30A in Gouda ter beschik
king gesteld en we gaan het gebruiken
voor een prijsvraag! ~







VIDEOREPOR T
Door: Harm-Jan Wieringa

De laatste afleveringen van het seizoen.
Beide series eindigen met een cliff
hanger. Frustrerend!

Deep Space Nine, video 5.13

'In the cards'

De aflevering begint in zwaar depressieve
stemming. Een aanval van de Dominion
lijkt onvermijdelijk. Dan begint de
Dominion onderhandelingen met Bajor,
Jake wil, met de hulp van Nog, zijn vader
opvrolijken met een verrassing. Dat blijkt
moeilijker dan het lijkt en ze zorgen daar
bij voor humor in deze aflevering. Een
evenwichtige aflevering met veel drei
ging.

Humor:
Gevoel:
Spanning:
Waardeoordeel:

IJ IJ IJ

IJ IJ IJ IJ
IJ IJ IJ
IJ IJ IJ IJ

'Call to arms'

Starfleer ziet geen andere mogelijkheid
meer om de Dominion tegen te houden
door nog meer troepen door het Wormgat
te brengen. Daarom wordt er een mijnen
veld gelegd. De Dominion heeft geen
andere keus dan Deep Space Nine aan te
vallen. Een taak die Gul Dukat maar al te
graag op zich neemt. Helaas kan Starfleer
geen extra schepen missen. De situatie
lijkt hopeloos.
Wordt vervolgd ...

Humor:
Gevoel:
Spanning:
Waardeoordeel:

IJ IJ IJ
IJ IJ IJ IJ IJ
IJ IJ IJ IJ IJ

duikt Seska op onverwachte wijze weer op,
met als enige doel Tuvok om te brengen.

Humor:
Gevoel:
Spanning:
Waardeoordeel:

IJ IJ IJ

IJ IJ
IJ IJ IJ IJ
IJ IJ IJ IJ

Voyager, video 3.13

'Worst Case Scenario'
Chakotay voert een muiterij door op
Voyager tijdens Janeways afwezigheid.
Maar bepaalde details kloppen niet. Is dit
wel echt? Als alles onder controle lijkt,

'Scorpion'

Wat is sterker dan een Borg-schip? 15
Borg-schepen! Wat is er sterker dan 15
Borg-schepen? Dat is de vraag waarvoor
Voyager komt te staan, als ze aan de rand
van het gebied komen wat van de Borg is.
Ze moeten er doorheen, maar dat duurt
maanden. Een smalle doorgang lijkt echter
veilig, totdat ze een afschuwelijke ontdek
king doen. Janeway staat voor een moreel
dilemma en een onmogelijke keus. Wordt
vervolgd ...

Humor:
Gevoel:
Spanning:
Waardeoordeel:

IJ IJ IJ
IJ IJ IJ IJ IJ
IJ IJ IJ IJ IJ

-LANG ZULLEN ZE LEVEN!!
Door: Dennis Ista

Wanneer is wie jarig? En in ons geval:
wanneer is mijn favoriete Trek-ster
jarig? Misschien wel op de dag waarop ik
zelf jarig ben? Met de onderstaande lijst
weet je het direct!

Januari
Niemand (echt niet? red.)

Februari:
2 februari: Brent Spiner: Data
8 februari: Ethan PhiJlips: Neelix
16 februari: LeVar Burton: Geordi la Forge
20 februari: Def'orest Kelly: Leeaard
McCoy
23 februari: Majel Barrett: Nurse Chapel,
Lwaxanna Troi

Maart:
3 maart, James Doohan: Montgomery Scott
22 maart: William Shatner: Jarnes T. Kirk
26 maart: Leonard Nirnoy: Spoek
29 maart: Marina Sirtis: Deanna Troi

April:....

April:
I april: Grace Lee Whitney: Yeoman Janice
Rand, Comrnander Rand
18 april: Avery Brooks: Benjamin Sisko
20 april: George Takei: -Hikaru SuJu
29 april: Kate Mulgrew: Kathryn Janeway

Mei:
30 mei: Colm Meany: Miles 0' Brien

Juni:
I juni: René Auberjonois: Odo
22 juni: Tim Russ: Tuvok

Juli:
13 juli: Patriek Stewart: Jean-Luc Pieard
26 juli: Nana Visitor: Kira Nerys
29 juii: Wil Wheaton: Wesley Crusher

Augustus:
7 augustus: CU"fOCLofton: Jake Sisko
19 augustus: Gene Roddenberry,
Jonathan Frakes: William T. Riker
24 augustus: Jennifer Lien: Kes
28 augustus: Gates McFadden: Beverly
Crusher

September:
11 september: Roxann Biggs-Dawson:

B 'EJanna Torres
14 september: Walter Koenig: Pavel Chekov
23 september: Rosalind Chao. Keiko
O'Brien

Oktober:
15 okt: Mark Lenard: Sarek
27 oktober: Robert Pieardo: The doctor
(EMH)

November:
5 november: Armin Shirnmerrnan: Quark
9 november: Robert Dunean MeNeill: Tom
Paris
13 november: Whoopi GoJdberg: Guinan
19 november: Terry Farreil: Jadzia Dax

Robert Beltran: Chakotay
21 november: Alexander Siddig: Julian
Bashir
24 november. Denise Crosby.Ttasha- Yar,
Sela

December:
9 december: Michael Dom: Worf
15 december: Garret Wang: Harry Kim
28 december: Nichelle Nichols: Nyota Uhura

Aanvullingen zijn welkom! ~



Van onze speciale verslaggevers ontvin
gen we de volgende foto's, die zij met
gevaar voor eigen leven hebben
gemaakt: u bent gewaarschuwd!

Red Alert! B o
Door: Hendrik Jan Brakels

In het septembernummer van het Engelse
Star Trek Magazine stond een door een
Britse toerist ingezonden foto waarop een
gevel reclame van een winkeltje dat
'BORG' heette. Deze toerist vreesde een
mogelijke invasie van de Borg op Malta.

een vakantie op het Maltese eiland Gozo.
Ternauwernood kon hij onze redactie op de
hoogte brengen. Opererend als een zoge
naamd familiebedrijf, trachten de Borg
vanuit de havenplaats Mgarr, in een als
garage verhulde kubus, argeloze aardbe
woners te assimileren. Iedere toerist die
van de veerboot komt en wil tanken, wordt,
eenmaal aangesloten aan de pomp, opge
nomen in het Borg-collectief. Verzet daar
tegen is zinloos.

eiland. Als je in het telefoonboek kijkt, zie
je echt honderden Borg vermeld staan!'
Het netwerk is wijd vertakt, wist hij verder
nog te melden. Vanuit het servicestation
opereren de Borg ook door middel van als
tankauto gecamoufleerde voertuigen, over
het verdere eiland.
Het is niet duidelijk of het een bewuste
voorpost van een op handen zijnde invasie
is, of dat het een Borg-kubus betreft die na
een noodlanding is gestrand.
Van het Flying Duteh-lid is sinds gisteren
niets meer vernomen, Flying Duteh-leden
die naar Malta gaan - en specifiek naar
Gozo - zijn gewaarschuwd!

Arkel, 7 september 1997

De Borg zijn intussen al dichterbij geko
men. Bijgaande foto is in Leiderdorp
gemaakt, waar diverse auto's van een tech
nisch beveiligingsbedrijf gesignaleerd wer
den met de afgebeelde tekst op de motor
kap. Het bedrijf doet in elektronische
beveiligingssystemen. Voor de Borg een
perfecte manier om te infiltreren en te assi
mileren. Het bedrijf heeft vestigingen in
Amsterdam, Rotterdam en Den Haag: de
Randstad is niet veilig meer: Resistance is
futile!

Borg ontdekt op aarde!
Daarnaast heeft het station een functie als
onderhoudsplaats voor de Borg zelf. De als
lokale bewoners vermomde Borg, komen
in groten getale naar dit servicestation om
zich aan te sluiten en hun taak binnen het
collectief uit te voeren. Vrijwel de hele
eilandbevolking is reeds geassimileerd.
'Het zijn er honderden', aldus het Flying
Dutch-lid, 'En ze zitten overal op het

Door: Peter Pullens

Onlangs is bekend geworden dat de myste
rieuze en gevaarlijke BORG, de ultieme
vijand uit het Star Trek-universum, al
geruime tijd op aarde verblijven. Een lid
van de Flying Dutch ontdekte dit tijdens

Er staan honderden Bor in het rclcf oonbockl!







VERENIGING
Van de voorzitster Na betaling van het lidmaatschapsgeld ont

vangt u:
Deep Con '97 was een zeer geslaagde con-
ventie. We lieten zo'n 700 bezoekers bin- * een lidmaatschapspasje waarmee u kor
nen, de plaatselijke radio, tv en kranten ting krijgt bij een aantal winkels die STAR
besteedden er uitgebreid aandacht aan en ik TREK-spullen verkopen
ben er op straat over aangesproken! Als je * Korting bij bijeenkomsten van de vereni
met Riker en Picard in de krant wordt ging
gezet, dan kun je dat verwachten. * Het 3-maandelijkse verenigingsnieuws

* Via onze WEB pagina actuele informatie
En toen kwamen de HCC dagen in Utrecht, - www.tfd.nl
waar we een mooie stand hadden. Daar
werden 70 nieuwe leden ingeschreven en Verhuizen?
konden we met veel leden een praatje
maken. Dan zeker een verhuiskaartje naar The

Flying Dutch. Het komt nog te vaak voor
Voor 1998 zijn er voldoende plannen. Vier dat we bladen .retour krijgen omdat men
bladen, vier conventies en wie weet op vergeten heeft ons een adreswijziging te
welke beurzen we komen! De eerste eigen sturen. En dat is jammer, want u mist dan
conventie wordt op 8 februari gehouden in ons verenigingsblad met alle informatie
Zwolle. Het is een 'regionale' conventie, over Star Trek.
dus voor de noordelingen. maar uiteraard
zijn fans uit Zierikzee ook welkom! Vrijwilligers

Met de vereniging gaat het goed. Op 24 We hebben nog steeds VRIJWILLIGERS
januari houden we een ledenvergadering en nodig! Zonder vrijwilligers draait een fan
u heeft bij deze Nieuwsbrief de uitnodiging club op een laag pitje en komen alle hand
ontvangen. Bovendien een acceptgiro om en spandiensten steeds op dezelfde mensen
uw lidmaatschapsgeld voor 1998 aan ons neer. Het gevaar voor afbranden is dan
over te rnakent Dat mag overigens ook per groot. Dus als u hart hebt voor uw fanclub

I
girotel. Dit is voor ons in ieder geval goed- en wat vrije tijd wilt 'opofferen': meld u
koper, maar vermeld dan wel uw lidmaat- aan! Denk er vooral aan dat leeftijd onbe
schapsnumrner (die straat op de acceptgi- langrijk is, al ligt de ondergrens op 16
1'0). Als u snel betaalt komt uw nieuwe jaar ...
pasje mee met het maartnummer.

Uw lidmaatschapspas is geld waard!
Rest mij nog u, namens het hele bestuur,
fijne kerstdagen toe te wensen en een heel
gelukkig 1998.

De volgende zaken geven korting op de
aangegeven waren, wanneer u uw Flying
Dutch pasje laat zien. Zorg er dus voor dat
u die altijd bij u hebt!Live long and prosper!

Lucie Blom Calis Wonderland
Soembawastraat 54a
1095 XC Amsterdam

THE FLYING DUTCH fanclub is

De enige Nederlandse Star Trek-vereniging
Postadres:
Postbus 135

3500 AC Utrecht
Telefoon: 036-536 1978

The American Book Centre
Kalverstraat 185

1012 XC Amsterdam

Silver Screen
Haarlemmerdijk 94
1013 JG Amsterdam

Lid worden kan door overmaking van
fl. 30,- op girorekening 3237505. Vergeet
bij het overschrijven via girotel niet om uw
adres te vermelden!

The Gamekeeper
Hartenstraat 14

1016 CB Amsterdam

Boekhandel De Kiel'
Nieuwe Rijn 45
2312 JG Leiden

Simtasia
Kleiwegstraat 30A
280 I GM Gouda

Card & News strips
Kleiwegstraat 16
280 I GM Gouda

Willillms
Hoogstraat 143

3111 HE Schiedam

Toyrific
Heemraadstraat 3

3131 VG Vlaardingen

C's
Lengweg 82

3192 BL Hoogvliet

De PBM Express
Bagijnhof 29

3311 KE Dordrecht

Hobby Modelbouw Dordrecht
Voorstraat 360

3311 CX Dordrecht

Eppo Stripspeciaalzaak
Kleine Berg 33

261 I JS Eindhoven

Warp9
Haarlemmerstraat 239

2312 DJ Leiden

American Bockshop
Lange Poten
Den Haag

Tranquility Base
We ontvingen een aantal klachten met
betrekking tot de conventies die
Tranquility Base in oktober zou houden.
Het ging allemaal niet door en de organi
satie was niet meer bereikbaar. Diverse
leden hadden al geld gestort en lijken dit
nu kwijt te zijn. Als Star Trek-fanclub
kunnen we er weinig aan doen, maar
Ronald Meerman heeft zich opgeworpen
tot contactpersoon voor de klachten. Bent
u ook gedupeerd schrijf dan naar Ronald
Meerman, Postbus 65, 1120 AB
Landsmeer. Wie ons een brief heeft
gestuurd hoeft dat niet meer te doen.
Ronald heeft die brieven al in zijn fj1
bezit. ~



AGENDA
24 januari

Algemene Ledenvergadering

Zaterdag 24 januari 1998wordt de eerste leden
vergadering van dit jaar gehouden. Het is een
belangrijke vergadering omdat hierin een voor
stel tot starutcnwijzigiug wordt aangeboden.De
vergadering begint om 12.00 uur en wordt
gehouden in 't Veerhuis. Nijenmonde 4 in
Nieuwegein Zuid. Het is dezelfde locatie. waar
we in juni ook vergaderd hebben.

1 fcbruari 1998
Trekkies Bclgiurn organiseert op I februari een
Sci-Ii market in de Zurenborger.
Dagenraadplaats in Antwerpen, 5 minuten van
het treinstation.

8 februari 1998
Firsl Con '98

Op 8 februari 1998 in De Bolder, Dobbe 62,
Zwolle de eerste Flying Dutch conventie van
het jaar.

17-19 april 1998
Duitsland: Federation Con 6

Tnhet weekend van 17 tot 19 april 1998 wordt
in het Maritirn hotel in Bonn een Federation
Con gehouden. Robert Duneau MeNeil1 (Tom
Paris) zal in ieder geval aanwezig zijn.
Uiteraard is el' veel te doen in zo'n weekend en
we komen er nog op terug. Maar noteer het vast
in je agenda. De toegangsprijs voor het hele
weekend is 230 DM.

Wil je ook een kamer reserveren, dan komt er
140 DM per persoon bij voor een tweepersoons
kamer. Voor kamperen is het vermoedelijk nog
te koud!
Informatie:
Fed-Con Grnbh
Schiszlcrstrasse 4
86154 Augsburg. Duitsland
Fax: 0821-2191937
Tel: 0821/2190932 maandag-donderdag van
17.00 tOt 19.00 uur
En op Internet: http://www.eject.comlstartrek

-MILLENIUM PRIJS SPONSORS
Millennium Prijs Sponsors.

De Millennium Prijs is een wedstrijd voor het
beste, originele Nederlandstalige verhaal in de
genres van de Science Fiction, Fantasy &
Horror. Sinds 1976 is deze wedstrijd vrijwel
ieder jaar gehouden, zij het tot voor kort onder
een andere naam. De fondsen van de
Millennium Prijs worden grotendeels door par
ticulieren bij elkaar gebracht. Bent u een fan
van deze genres, kom dan voor uw overtuiging

uit door uw portemonnee Ie trekken en met een
groot of klein bedrag de Millenium Prijs te
sponsoren. Half november was reedseen bedrag
van fl. 600,- ontvangen of deels toegezegd.
Het streefbedrag is fl. 2.000,-. Sponsors die
minimaal fl.25,- bijdragen ontvangen een kopie
van hel - zeer lezenswaardige - juryrappon van
de Millennium Prijs 1998; bij een sponsoring
van n. 50.- in een iets luxere uitvoering. Voor
referenties wordt verwezen naar de diverse sf
verenigingen. Informatie i~ op Ie vragen door

een met 80 cent gefrankeerde antwoordenvelop
te sturen aan Dirk Bontes, H. Cleyndcnwcg 55
- 9, 1025 DG Amsterdam.
Wie mee wil doen aande wedstrijd en meer wil
weten, stuurt ook een gefrankeerde envelop,
plus een postzegel van 70 cent voor de kopieer
kosten naar hetzelfde adres.

-
ALLES NOG EENS RUSTIG NALEZEN?

NIeuwe RIJn 45 46
2312 JG l,clden

telefoon 071-5120885 fa>..071-5143746
hup:llww\V.d~l.nlldcklcr

EEN MUST VOOR DE ECHTE FAN I!!

BEL NU VOOR ONZE
GRATIS STAR TREK
BOI:,K & CO"-ROM
CATALOGUS!

...uw Libris boekhandel

NEDERLANDS GROOTSTE STAR TREK BOEKSITE



BRIEVEN
door: de gezusters Duras

In het vorige nummer stond een prachtige
uitleg hoe je bij het CD-ROM spel Star
Trek Generatlens iedereen kunt redden en
voorkomen dat de ster ontploft. Maar wie
hier zo slim was, bleef in het duister want
er stond geen naam bij. Nou. Iet op alle
maal, dat was Peter Hermans uit
Nederhorst den Berg (971102).

971201

reizen en daarom proberen we de conven
ties door het hele land te houden. Zo komt
er altijd een conventie op relatief korte
afstand van elk fanclublid.
Omdat onze stelling is dat de conventies
voor de fans betaalbaar moeten zijn, zoe
ken we locaties met lage kosten. Hieraan
zit aan vast dat deze locaties niet op de
meest ideale plaatsen zitten, zoals naast
Utrecht CS.

I10naZuiderna uit Hoorn is op zoek naar De conventie-organisatie is blij met elk
informatie over Star Trek Voyagcr en dan voorstel voor een locatie.
met nameover Lt. Tom Paris. Alles is wel- OM OP TE VRETEN! Ja, laten we er
kom en ze betaalt er uiteraard voor. Ze
heeft gehoord dat er speciale Star Trek:
Voyager bladen zijn. Wie weet hier ver
koopadressenvoor?

Weer iemand die alles wil welen over een
serie. NOG ERGER: OVER TOM PARIS!
ZIJIG TYPE, ZELFS VOOR EEN
HUMAN! In Voyager zitten all/per
Klingonverhalenl OOK DAT NOG EENS
EEN KEER! Wat leuk zeg. Ik ga deze keer
maar niet schelden. IS OOK NIET ECHT
DE MOEITE HE. Hel is wel duidelijk wat
ik wil zeggen en ik geef maar gewoon ani
woord. In Utrecht en in Arnhem weet ik dal
er striphandels zijn, die ook speciale lijd
schriften verkopen. Veel verschillende ST
bladen uit de UK en de USA. Die verkopen
dan ook hel blad dal jij zoekt. Stap eens
binnen in een striphandel bij jou in de
buurt, Misschien vind je dat zielige blad
dan wel.

971202

Marije Tusschenbroek uit Arnhem vraagt:
Is het niet mogelijk de fanclubdagen voor
taan op een voor iedereen makkelijk
bereikbare, centraal gelegen plaats, bij
voorbeeld Utrecht, te houden?

Reactie van de organisatie:
Niet iedereen kan makkelijk door het land

ER WAS ER TOCH PAS EEN IN NIEU
WEGEIN?! Nou, wat mopper je dan!
Nederland is trouwens zo onvoorstelbaar
pietepeuterig. Ik vind dal je pas lIIag zeu
ren als ze in Japan zijn. Eigenlijk ook nog
niet, want je bent in een uurtje in Japan als
je even via de ruimte gaat, Wal doen jullie
mensen loch altijd dom. Die conventies zijn
toch niet in het Delta quadrant? ACH, OF
HET NOU IN HET ALPHA OF DELTA
QUADRANT IS, DIE FLAUWEKUL
MOETEN ZE IN EEN FLINK ZWART
GAT SCHIETEN.

971203

Mark Sassen uit IJmuiden is voor zijn
afstudeerproject voor een fotovakoplei
ding op zoek naar modellen in ruirntekle
ding, bijvoorbeeld in StarTrek-uniformen,

Dat wil toch niemand: in S'î-uniformen
poseren. Niemand wil loch voor eeuwig
vastgelegd worden als een vredelievend
Federatiefiguur. JA, DAT DACHT JE! JE
MOEST ZE DE KOST GEVEN DIE ER
TROTS OP ZIJN ALS EEN MUGHATO'
(I) IN EEN STARFLEETPYJAMA
GEZIEN TE WORDEN! Mark, neem
Klingons clie kunnen pas goed poseren! Ik
heb twee gezegdes voor je. waarin dat ZO

goed naar voren komt: Hem: tlhlngan rur
(2! Humons zijn altijd zo aarzelend, zo
voorzichtig: /-Ioj: teran'gan rur (3)

(I) groot wit aapachtig dier
(2) Zo trots als een Klingon
(3) Zo voorzichtig als eenTerraan

971204

VanSabine Put uit Gccsbrug ontvingen wij
deze prachtige foto van haar cavia Quark.

stanippot van maken, Nee, misschien
smaakt Rokeg Blood Pie wel veel lekkerder
met cavia erin. Ik ga loch voor de stanip
pot, hoort Stuurmaar op, dat beest! Alleen
verander zijn naam, Quark is toch dat vre
selijke ventje 1'011 een Ferengi die met
Grilka gaal? Wat ze toch in hem ziel.
WEET JE WAT? STOVEN WE DIE
FERENGI OOK METEEN!

971205

Sjoerdllulsegge vraagt zich af - heel door
dacht - waarom je op de Enterpri e nooit
een toilet ziet en of ze hun behoefte soms
in de replicator doen. Ook wil hij weten of
de captains yacht, die zich onderaan de
schotelsectie van deEnterprise bevindt wel
eens gebruikt is en zo ja in welke aflcvc
ring dan? En: hoe komt het dal je geluid
hoort als er iets in de ruimte ontploft of
wanneer er een ruimteschip voorbij komt.
Hij denkt zelf dat het komt dat wanneer er
iets ontploft of er iets voorbij komt dat er
dan trillingen ontstaan in de magneetvel
den die de romp van het schip waar je je op
dat moment bevind, in trilling brengen
waardoor je dus geluid hoort. Maar, zo gaat
hij verder, dan moetje dus wel in eenschip
zitten of staan anders gaat die theorie niet
op.

WAAR HUMANS ZICH AL NIET DRUK
OVER MAKEN ZEG! Jojo. ik ben het met
je eens, LII/·sa. Maar IVe zijn hier 0111all/

woord Ie geven op zielige Human vragen.
DAT MAG Jl.J DAN DOEN. Nou hier
konten de antwoorden,
* Op de CD-ROM ST Technica! Manual
kan je op de Bridge van de Enterprise een
deur vinden waarop Lavatory slaat. Dil is
dus een toilet, Ze doen dus niet hun behoef
te in de replicator. Hoewel ik denk dat de



geproduceerde sloffen wel degelijk gerepli
ceerd worden lot nieuw voedsel. Het is
immers organisch. DAT MEEN JE NIET
HE! DAT ZE HUN EIGEN QI'YAH (4)
OPETEN?!
* De Captains Yacht is nog nooit gebruikt
in TNG afleveringen. Een keer wilde ze
hem bijna wel inschakelen, maar ze vonden
het loch leuker om dit stukje Enterprise LOt
de verbeelding over te laten.
* Zelf denk ik dat dat geluid zo ongeveer
een van de grootste bloopers is in de tech
niek van.ST. Het is immers vacuüm in de
ruimte en dan kan geluid niet voortgeplant
worden. Vanjouw theorie ben ik ook niet
geheel zeker, omdat volgens mij de In.ertial
Damping Fields deze trillingen tegenhou
den. Zonder dit systeem zou de romp name
lijk scheuren. Ik denk persoonlijk dat dat
geluid erachter zit, omdat het anders zo
saai wordt.Stelje eens een aflevering voor,
waarinje de motoren, de phasers en torpe
do's niet hoon, Dan ga je gauw toch iets
missen. Alleen de titelsong wordt dan al
veel kaler qua geluid.

(4) @#!&$

971206

Geachte Flying Dutch

Ik ben al jaren fan van Star Trek en zou
graag informatie willen hebben over het
volgende. Ten eerste wil ik graag weten
waar je een Starfleer-uniform, een cornrnu
nicator, een trieerder en een phaser kunt
kopen. Daarbij wil ik graag weten wat
zulke dingen kosten. Ten tweede wil ik
weten waar en op welke data er beurzen
worden gehouden.

Henk Ruiter, Makkum (Fr.)

Niet weer zo iemand die in Federatiepakjes
wil rondhuppelen.Maar goed je vraagt het
zo beleefd. Lees het blad nog maar eens
goed na en let daarbij goed op de adverten
ties. Verscheidenezaken verkopenmerchan
dise. Hier vallen communicators, tricorders
en phasers onder. Verderverkoopt vast een
andere zaak nog wel een uniform. OP DE
CONVENTIE IN EINDHOVEN STOND
NOG IEMAND DAT SOORT SPEELPAK
JES TE VERKOPEN. Walbedoelje precies

Toch wil ikje een kleine raad geven. Koop
een Klingenuniform en alles wat daarbij
hoort of ben je daar een te erg Federatie
watje voor?!

971207

Hinke M. Boer (19) is studente fysische
geografie en is pas in Hooghalen gaan
wonen. Zij wil graag kennis maken met
ST-fans in de omgeving van Assen en
Beilen om samen video te kijken, spelletjes
te doen en gagh te eten.
Verder heeft ze nog een hele zooi corn
monkaarten te koop van de basisserie en de
alternate universe. Ze kosten een kwartje
per stuk. Zelf is ze op zoek naar een chec
klist van de Q-continuüm. Als laatste
schrijft ze: Ik spreek vrij aardig Drents dus
taalbarriëres hoeven er niet te zijn.
P.S. Zeg Lursa en B'Etor, verstaat jullie
universal translater ook Drents? Anders
heb je wellicht een probleem! Ha! Ha! Ha!
Ha! Ja dizze Vulcan hef wel veul humor!

Wat maak je het me toch weer moeilijk.
Normaal had ikje zitten afkraken omdat je
Star Trek-fans wilt ontmoeten, maar dat wil
je om gagb te eten. Dan zit er toch wel
Klingon bloed in je, Vulcan. Nee onze
Universal Translator verstaat geen Drents,
maar wij begrijpen best wat je bedoelt.
Klingon kent ook erg veel dialecten. Wacht
eens, heb jij dat artikel over vulcans niet
geschreven? Kan ik toch nog tegen je zeg
gen dat je het beter over Klingons had kun
nen doen. Zeg Lursa, het is toch wat een
Yulcandie Gagh eet! Je eet toch wel leven
de?

971208

Beste redactie
In dit briefje wil ik even zeggen dat ik vind
dat de kwaliteit van het blad er sterk op
vooruit is gegaan. Helaas is de kwaliteit
van de brievenrubriek er wel op achteruit
gegaan. Dit ligt niet aan de ingezonden
brieven maar aan het commentaar dat
Lursa en B 'Eter er op een zogenaamd
humoristische en kinderachtige wijze aan
menen toe te moeten voegen. Ik zou het
buitengewoon waarderen als dat commen
taar voortaan achterwege blijft of serieuzer
wordt.

met beurzen? Als je conventies bedoelt, die
staan altijd in de agenda. Jornt Mandemakers

COIviOlsr arnppcr!l

Jammer dat je ons commentaar niet leuk
vindt. Zoals je in de volgende brief kunt
lezen, denken sommige mensen daar toch
anders over. VERWACHT MAAR NIET
DAT WE ER NU MEE OPHOUDEN! Ik
zal voor jou een uitzondering maken en
verder geen flauwe opmerkingen maken,
maar of ik voor Lursa kan instaan ...
JEETJE, B'ETOR, WAT EEN SLAP
COMMENTAAR! IK HAD VAN JOU
WAT MEER WEERSTAND VER
WACHT! Hij vindt tenminste de rest van
het blad wel leuk! NIKS MEE TE
MAKEN! Ik heb voor hem ook twee gezeg
des: Sagh; Ho'ïoy' (5) en jejHa';naH taj
rul' (6) Dat vind ik nou van altijd maar
serieus zijn. EN HUMORLOOS ...

(5) Zo serieus als kiespijn
(6) Zo saai als een keukenmes

971209

Gelukkig viel de rubriek bij Anja Damen
beter in de smaak:
Ik ben gelijk aan het lezen geslagen en
kwam bij blz. 20 van brieven en oproepen.
Toen ik de opmerkingen onderaan zal staan
van Lursa en B 'Etor heb ik vreselijk moe
ten lachen. Zelfs mijn vriendin lag dubbel
van het lachen. Je kan wel zien dat de
Klingons zich ook nooit kunnen gedragen.
Maar dat zijn nu eenmaal de Klingons. En
op feestjes zullen ze zeker uit de toon val
len. Want bah wie eet nou Gagh of
Piplusklauw of Tharghart, niemand toch.
Het idee al, m'n maag draait nu alom.
Verder vind ik jullie blad fantastisch en
mijn complimenten gaan naar iedereen die
hard aan dat blad gewerkt hebben.

Jij bent echt het toppunt! Zitten wij ons
druk te maken over jullie vreemde verzoe
ken en oproepen, zit hier iemand ons
gewoon uit te lachen en ons ook nog te
beledigen! Klingons kunnen zich niet
gedragen. Poeh! Alsof die tafelmanieren
van jullie zo geslaagd zijn! Gagb is toch
zalig, al die kronkelende sliertjes die lang
zaam naar binnen glijden. Hmmmm. Maar
ja, jouw zwakke maagje zal dat wel niet
aankunnen...

Jornt vindt ons nlct lcukll



971210

Hier een nitpick uit Star Trek Voyager die
mij als student medische biochemie erg
opviel. Zoals je wel weet staat de vreselij
ke ziekte waaraan de Vidiians lijden
bekend onder de naam The Phage. Ik denk
alleen dat het science research-team voor
de Star Trek-series, dat doorgaans toch zeer
goed werk levert, in dit geval de bel wel
heeft horen luiden, maar niet precies weet
waar de klepel hangt.
Phage, of in het Nederlands: faag, is name
lijk een afkorting die in de wetenschap
gebruikt wordt voor het woord bacterio
faag. Bacteriofagen zijn een speciale groep
van virussen die parasieten zijn van bacte
riîn. Zij kunnen dus niet, zoals in Voyager
dus min of meer verondersteld wordt, in
menselijke of humanoïde cellen parasite
ren!
Een betere naam zou dus het heel gewone
woord virus zijn, maar ik denk dat hier juist
ook het knelpunt zit: het woord virus, hoe
gevaarlijk de gevolgen van een infectie
ermee ook moge zijn, klinkt nu eenmaal
niet zo mysterieus en dreigend als het
woord phage. Daarom zal dit woord ook
wel gekozen zijn in plaats van het gewone
virus, ook al is het gebruik ervan weten
schappelijk gezien niet juist.

Alexander van der Kooi

BEN! Zeg Lursa zou dat geen lekker eten
zijn voor vanavond? NOU ZUS, JOUW
SMAAK GAAT ER OOK NIET ECHT OP
VOORUIT! EN BOVENDIEN, WE HAD
DEN TOCH CAVIASTAMPPOT MET
QUARKSTOOFSCHOTEL OP HET
MENU STAAN!

(7) waardeloos als een lege torpedobuis

971211

Ik ben een enorme fan van Star Trek en ik
ben al enige tijd op zoek naar een "The
Next Generation" type IJ phaser. Ik heb al
bij verschillende winkels geprobeerd zo'n
phaser te pakken te krijgen, maar alle win
kels die ik heb geprobeerd zeggen dat dat
niet meer te koop is. Sjors Rijsdam,
Hazerswoude Rijndijk

ALS JE ZO'N MOEITE DOET, KUN JE
BETER METEEN IETS GOEDS KOPEN
EN NIET ZO'N FEDERATION-SPEEL
TJE. Wat dacht je van Klingon wapens. Ik
ken nog wel een goede wapenhandelaar,
niet duur. Ik geloof dat je er zelfs
Federationspul kan krijgen. Uiteraard zon
der nummer of bewijs. Maar hier moel je
natuurlijk wil wat voor neerleggen. JA, DE
HANDELAAR, HAHA! Federation lui
geven immers nooit zomaar hun wapens
aan vreemden. NOU, DAAR IS TOCH
OOK WEL WAT VOOR TE ZEGGEN?
EINDELIJK EEN PLUSJE.

971212
Te koop aangeboden: The Star Trek
Encyclopedia. Dit boek heb ik pas een jaar
en het ziet er als nieuw uit.
Vraagprijs: Fi. 27,50

Arme-Marieke Meij

Eindelijk iemand die zo slim is om die troep
te verkopen. DAT ZAL DAN WEL EEN
DOMME IMPULSAANKOOP GE
WEEST ZIJN. Hope/Uk is ze niet zo stom
om. er iets anders voor in de plaats te
kopen. REKEN DAAR MAAR NIET OP!

ZIJN WE ER ALWEER DOORHEEN? Ja
zus, gelukkig wel, ik begon bijna als een
Human te klinken in bepaald commentaar.
KUN JEWEL STELLEN. Maar goed, we
worden er flink voor betaald! Oeps! Dat
had ik niet mogen zeggen. (BOINK #%@#
KNAL !!#&* AU!) Straks komen ze nog
achter onze plannen, de Federation en
Gowron re verslaan met de nieuwste
wapentechnologie. JA HOOR, GA
METEEN DE BOEL VERRADEN! Zeur
niet zo, je lijkt wel een mens ... Oei, dal
neem ik terug, dat is een te erg scheld
woord. MeI de hele vereniging samen zijn
ze toch nier sterk genoeg om ons te ver
slaan. Zo Lursa kom nu maar eens even
mee, zulke klappen als daarnet pik ik niet
ook al ben.je ouder.... HA! JE KAN WEL
DREIGEN, MAAR WACHT MAAR AF!
MIJUITSCHELDEN VOOR RUMAN!

Een nitpick, lo'laiibe'ichetvt'chlm rur (7)!
Gaat hier een persoon zitten zeuren over
hel verschil lussen en bacterie en een virus.
Klingons worden tenminste niet ziek en
anders gaan we niet zielig zitten doen maar
sterven eervol. Hoewel de afbeelding mij
wel aanslaat. NEE, DIE MOCHT IK HEB-



DEEP CON L97
Druk, heet en geweldig!

De laatste conventie van dit jaar werd in
Eindhoven gehouden. En hoewel het een
regionale conventie was, werd het een
landelijk feest. Van Anja Damen kregen
we een verslag.

Die morgen vertrokken wemet vijf mensen
naar Eindhoven. Het leek mij leuk om een
aantal fans op de conventie te interviewen.
Bij aankomst stonden er al aardig wat men
sen buiten te wachten en bij binnenkomst
zag ik al veel bekende gezichten,
Zo kwam ik Leon van de Moosdijk tegen
die nu een keer niet in Star Fleet uniform
was, maar zich had verkleed als Neelix.
Het pak dat hij aan had was door zijn moe
der gemaakt. Mijn complimenten! Hij zag
er fantastisch uit. Mijn volgende slacht
offer was K'Elag. Deze Klingon overviel
ik met mijn vragen, want zijn pak was
gekocht. In de bar kwam ik in gesprek met
Henk de Graaf. Ik vroeg hem wie hij het
liefst zou willen spelen in een Star Trek
film. Tom Paris zag hij wel zitten. Na een

aantal andere gesprekken ging ik naar de
kostuumwedstrijd kijken. De derde prijs
ging naar een Vulcan, Maarten. De tweede
prijs naar Neelix (jawel) en de eerste prijs
naar Klingon Riohard. Zijn pak was wel
zelf gemaakt en ook de wapens die hij bij
zich droeg. Ook de Babylon 5 mensen kre
gen een eervolle vermelding en natuurlijk
Kermit en Konijn, beiden in Star Fleet uni
form. Manuele verzorgde het geheel en dat
deed ze fantastisch.
Natuurlijk waren er veel handelaren. Er
was er zelfs een uit Engeland gekomen met
uniformen. Verderwas SF report aanwezig
en de Babylon 5 fanclub. En niet te verge
ten onze eigen clubtafel, waar we de
bestuursleden tegenkwamen en een karton
nen Riker of Picard, die we ook konden
winnen. Giselle Ie Brun won Picard en
Jaqueline Spoelder kreeg Riker thuis.
Moe maar voldaan ging ik naar huis. Mijn
complimenten gaan uit naar iedereen die
dit alles hebben georganiseerd. In ieder
geval tot ziens op 8 februari in Zwolle.

Anja Damen

FIRST-CON 98

Hij komt eraan! De eerste conventie in
1998 wordt op 8 februari in Zwolle gehou
den. Ook hier natuurlijk weer een flink
aantal handelaren. Daarnaast een verkleed
wedstrijd, welke is nog niet bekend en ver
moedelijke weer een quiz. Natuurlijk de
nieuwste video's als die tegen die tijd uit
zijn. In Eindhoven hadden we maar liefst
700 bezoekers en we verwachten er ook
zoveel in Zwolle. Dus schrijf het maar vast
in je agenda:

Zondag 8 februari, FIRST-CON '98 in
zalencentrum 'De Bolder', Dobbe 62,
Zwolle.
Informatie: natuurlijk weer bij Jaap
Moerman, 010-4425128. Heb je internet,
kijk dan vooral op de TFD pagina 's:
http://www.rfd.nl.



TI;E ST AR TREI~EXPERIENCE
Door: RonaId Meerman

AI 30 jaar lang hebben de Star Trek-fans
alleen nog maar met hun ogen en oren de
toekomst kunnen beleven. Tot nu toe!

In Las Vegas is sinds kort geopend: "The
Star Trek Experience'. Een project waar
4 jaar aan gebouwd is en wat zo'n slordige
$ 70 miljoen dollar gekost heeft.
De totale oppervlakte bedraagt zo'n 20.000
m2 en het is binnen het 3.174 tellende
kamercomplex van het Hilton opgenomen.
Binnen in 'The Experience' kunnen de fans
hun hart ophalen aan:
- Een tentoonstelling ter ere van het 30-
jarig Star Trek jubilieum. Kleding, wapens,
atrributen en dergelijke zijn te bewonde
ren.
- Een echte Quark's bar, waarbij het eten en
drinken geserveerd wordt door Dabo girls.
- Eindelijk de kans om op een volledig ope
ratieve brug van de Enterprise-D te staan
en commando's te krijgen van de enige
echte William T. Riker.
- Met een shuttle mee door een vertex en
midden in de strijd terecht komen.

De uiteindelijk reis begint met 2 opties:
een wandeling over de promenade van
Deep Space 9 of een attractie: 'Voyage
through Space' .
De 'Voyage' begint met een expositie van
30 jaar Star Trek. Uiteraard ook veel film
beelden en originele decorstukken.
Aan het einde een keurig overzicht van alle
buitenaardse rassen die men in die 30 jaar
Star Trek heeft ontmoet.
.Aan het einde van deze tour, die zo lang
kan duren als je maar wilt, kom je in de
Starfleet Gallery room uit.
Van hieruit wordt er uitgelegd waarom je
naar de 24e eeuw 'gebeamd' bent en ver
volgens kom je op de brug, waar je orders
krijgt van William T. Riker en Geordi
LaForge via het scherm.
De brug is volledig interactief. Elk paneel
wat wordt aangeraakt reageert en comman
do's worden uitgevoerd.
Na de commando's ontvangen te hebben,
ga je met de turbolift naar de 'Grand
Corridor'. Een stukje Enterprise wat nog
nooit op tv geweest is, maar exclusief
•bewaard' is gebleven voor deze
'Experience' .
Eenmaal door de corridor kunnen er 27
mensen mee in een shuttle.

Een·vlucht van slechts 4 minuten, maa~ wat
voor een rit! Een uitzicht op de Enterprise
tijdens de vlucht, een reis door een' vertex'
en een 'aanvaring' met een vijandig ruim
teschip.
Aan het einde van deze turbulente vlucht
komje aan op Deep Space 9. Een 1: I repli
ca van de decors van de shows zijn hier te
bewonderen, inclusief Quark's bar.
Daar kan men zich vergrijpen aan Klingon
d'k tahg, Romulan ale of Vulcan vegetari
sche schotels.
Naast de bar bevindt zich een grote souve
nir shop, met de grootste verzameling Star
Trek spullen die je je maar kunt voorstel
len.
Buiten, op de promenade, zorgen zo'n 250
figuranten voor de juiste sfeer. Klingons.
Vulcans, handelaren en allemaal aan
spreekbaar.
Hoewel, een Klingen aanspreken is geheel
voor eigen risico, ook al doe je dat in
Klingen.

Men is niet over één nacht ijs gegaan met
het bedenken van deze attractie. Zo is over
wogen om Kirk en Spock erbij te betrekken.

Het idee was een dromer die 'de gast'
wenkte om te asssisteren bij een missie en
dan 'voor het avondeten' weer terugge
bracht zou worden.
Een andere beslissing die genomen moest
worden is de brug van welke Enterprise te
gebruiken? Aangezien de meeste avontu
ren op de brug van de Enterprise-D hadden
plaatsgevonden, lag de keuze voor de hand.
Daar komt nog bij dat de brug van de
Enrerprise-B nog niet helemaal klaar was
ten tijde van de beslissing.
Het verhaal van "The Experience' speelt
zich zo'n beetje af tussen de laatste afleve
ring 'All Good Things .. .' en de film
'Generations' .
Het grote idee achter deze attractie is dat
mensen vanuit de 20e eeuw met een missie
350 jaar in de toekomst worden gebracht
om daar een absoluut uniek avontuur mee
te maken.
Een avontuur waarbij, eenmaal thuis,
menig trieerder en phaser weer onder het
stof vandaan gehaald zal worden om het
keer op keer weer te beleven.
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