1998 Star Trek Releases by Playmates
1998 belooft weer een 'hot' jaar te worden voor de Trek fan. Playmates heeft onlangs een indrukwekkende line-up voor 1998 gepresenteerd.
Een aantal modellen zijn al onderweg. De meeste komen in de loop van dit jaar uit en kunt u nu reeds voorbestellen. Wij verwachten dat vooral
de items uit de Latinum Gallery slecht uitgeleverd gaan worden, dus het is raadzaam deze nu al voor te bestellen om teleurstellingen te
voorkomen.

Action Figures 1998
65140 Andorian, Keiko, Trelana, Kang, Kira
ft 39,65150 Bele, Kirk (City), Spock (City), Borg Queen, Seven ofNine ft 39,65180 Picard/Dixon & Guinan, Kirk & Keeper Corbomite (2-packs) ft 89,65190 Data & Worf & Alexander, Scorpion Alien & Kim (2-packs) ft 89,161221701 figures (3-pack)
flI20,65400 Kirk, Spock, Dr. McCoy, Uhura, Sectry (Transporter Series) fl 59,65420 Data, Picard, Worf. Riker, LaForge (Transporter Series)
ft 59,16280 Cardassian, Jem Haddar, Sisko, O'Brien, Dax (Cornbat Series)fl 45,16290 Kirk, Spock, Uhura, Checkov, Sulu (Combat Series)
ft 45,65320 Sisko (Tribbles), Dax (Tribbles), Seven ofNine (9 inch)
fl 79,65330 Talosian, Garek, Belenna (9 inch)
fl 79,65340 Kirk (Environmental Suit), Trelane, Edith Keeler (9 inch)
fl 79,65370 Locutus of Borg. Data as Sherlock Holrnes (9 inch deluxe)
tl 110,65380 Kira as Way ofthe Warrior. Spock Movie IV (9 inch deluxe) fl 110,-

Latimum Gallery 1998
65003 6" Ultra Trek - Cold Cast Figures Borg Queen
65001 6" Ultra Trek - Cold Cast Figurcs Locutus
65002 6" Ultra Trek - Cold Cast Figures Kirk
650076" Ultra Trek - Cold Cast Figures Seven ofNine
65032 6" Latinurn Edition Dioramas Diorama Kirk vs Spock
65033 6" Latinum Edition Dioramas Diorama Seven ofNine
65023 12" Latinum Edition Figures Vulcan Leader
65024 12" Latinum Edition Figures Worf
65025 12" Latinum Edition Figures Kirk
65026 12" Latinum Edition Figures Sevcn ofNine
65043 Masterpiece Edition Captain Series Captain Sisko
65045 Masterpièce Edition Captain Series Captain Pike
65050 Classic Edition Alien Series Andorian Ambassador, Gom
65060 Classic Edition Alien Series Mugato, M-113 Salt Vampire

fl 250,fl 250,ft 250,fl 250,tl 350,fl 350,tl 395,tl 395,fl 395,fl 395,fl 275,fl275,fl 175,fl 175,-

Nu al leverbaar:
12" cold cast Borg Quecn (Iimitcd 5,000)
6" cold cast Diorama Borg Queen/Data (limited 5,000)

ft 395,ft 395,-

Masterpiece Edition Captain Series (Iimited 10,000):
Jean-Luc Picard
James T. Kirk

fl295,tl 275,-

9" Collector Figure Series:
Dax in Uniform, Sulu in Uniform, Q in Judge Ropes
Gul Dukat, Jem Haddar. Kirk in Casual

ft 79,ft 79.-

,

6" Combat Acrion Fjgures:
Q, Borg, Picard, Worfand Riker

f1 45,-

Eguipment:
Medical Tricorder
Movie 6 Classic Phaser
Talk Back Communicators

ft 69,ft 69,ft 89,-

Merchandising by IPI
De populaire Communicators met gedigitaliseerd geluid:
Star Trek Talking Communicator TNG
ft 29.95
Star Trek Talking Communicator Voyager
ft 29.95
Star Trek Talking Communicator Klingon
ft 29.95
Star Trek Talking Communicator Bajoran
ft 29.95
7 Sleutelhangers met geluid en lichteffecten:
Star Trek Keychain Classic Tricorder with FX
ft 24.95
Star Trek Keychain Classic Communicator FX
ft 24.95
Star Trek Keychain Classic Phaser 2 with EX
-ft 24.95
Star Trek Keychain TNG Sound Effects
ft 24.95
Star Trek Keychain TNG Phaser with r-X
f1 24.95
ft 24.95
Star Trek Keychain TNG Phaser 2 with FX
Star Trek Keychain TNG Tricorder with F:l5,,ft 24.95
#'

Trading Cards & CCG's
Alle nieuwe releases van Topps, SkyboxIFleer, Cornerstone,
Decipher, Wizards of'thc Coast, etc verkrijgbaar met aantrekkelijke kortingen voor FD leden
fl 4,50
Star Trek.TNG Season 6 pack
ft 95,Star Trek TNG Season 6 box (24 packs)
ft 4,Star Trek Voyager Season 2 pack
ft 165,Star Trek Voyager Season 2 box (48 packs)
fl 5,Babylon 5: Special Edition pack
fl 160,Babylon 5: Special Edition box (36 packs)
fl 190,Topps: Star Wars Vehicles
fl 160,Decipher: Star Trek First Contact
fl300,Decipher: Star Wars Cloud City
ft BEL
NIEUW: Star Trek Original Series season I
ft 5,50
NIEUW: Babylon 5 Season 4 + handtekeningen
ft 6,95
NIEUW: Aliens vs Predator CCG Booster
NIEUW: Aliens vs Predator CCG Starter
ft 22,50
ft 4,50
NIEUW: Babylon 5 CCG Booster
ft 22,50
NIEUW: Babylon 5 CCG Starter
fl 40,NIEUW: Babylon 5 CCG 2-player game

En ...
Limited Ed. Star Wars horloges (4) by Fossil
Star Trek Collector Watches (6) by Wesoo
T-Shirts from First Contact (5)
Star Trek Diorama's by Applause (8)

ft 189,95
ft 69,95
ft 19,95
ft 50,-

en nog veeeeeeel meer .....

5" Basic FigureS:
Sisko Trials & Tribble-ations, Dax Trials & Tribble-ations
Bashir Trials & Tribblc-ations, Odo Trials & Tribble-ations
Capt. Koloth
Crusher 'All Good Things', llia, Leeta the Dabo Girl
Sisko as a Klingon, Swarrn Alien, Edith Keeler, Cadet Troi
Cadet Crusher, Cadet Data, Mr. Spock from Mirror, Mirror

f1
ft
f1
fl
f1
f1

Strike Force ships and Alien Head playsets:
Ferengi Marauder, Cardassian Warship, USS Enterprise 0,
Klingon Bird ofPrey, Maquis Fighter
Klingon Head, Borg Head

ft 65,ft 79.-

Prijswijzigingen voorbehouden. Dealer unvragen welkom. Postorder mogelijk.

29,29,29,35,35,35,-

SË
Classic Romulan Bird-of-Prey
USS Oefiant
Borg Spherc from First Contact

ft 129,ft 139,f1 129.-
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REDACTIONEEL
De eerste Nieuwsbrief van 1998. Iets later dan we gepland hadden, maar hij
is er en bovendien met extra kleur. Het streven is om het volgende nummer
32 pagina's dik te maken, omdat we met flink wat kopij blijven zitten. Laat
dit er u overigens niet van weerhouden om te blijven insturen. Kopij" is
altij d welkom.
Af en toe krijgen we een brief met de vraag of we ook interviews kunnen
opnemen. We gaan er achteraan, maar over het algemeen is een persoonlijk
interview met een acteur niet mogelijk (te duur en we willen niets overschrijven ....). Maar we geven niet op, dus wie weet, binnenkort een interview met Q.
LBC

-

NIEUWS
Door: Ronaid Meerman
Enige tijd geleden waren op het net de eerste geruchten te lezen over Star Trek 9, de
nieuwe film die november dit jaar in
Amerika in première gaal. Inmiddels zijn
we een paar maanden verder en zijn de
oude geruchten vervangen door nieuwe,
maar ook door feiten!
De nieuwe film bevat een nieuw volk, de
Son'a, die gelieerd zijn aan Starfleer.
Uiteindelijk zal blijken dat dit een van 'the
bad guys' zijn. Tijdens een interview in
februari heeft Jonathan Frakes (Riker) zich
de naam van de schurk laten ontglippen:
'Ruafo'. Picard komt voor een moeilijk
ethisch probleem te staan als hij, tegen de
wil van Startleet in, de bewoners van een
planeet redt. Diezelfde planeet is de reden
dat er meer op locatie gefilmd zal worden
dan in First Contact en in Generatiens. Een
ander vergelijk met de 2 vorige TNGfilms: meer humor en zwaardere karakterrollen voor Data en Picard in het bijzonder.
En voor Picard zit er een 'semi-romance' in
met een karakter die Anji heet.
Wat korte geruchten:
- Worf's relatie met Dax wordt genoemd,
maar het is onwaarschijnlijk dat Dax ook
een rol heeft in de nieuwe film.
- Er komt een nieuw ruimteschip in de film
voor.
- En wat daar wellicht mee samenhangt:
Riker krijgt het commando over z'n eigen
schip.
- Nu we het dan weer over Riker hebben:
hij behaalt een overwinning tegen alle verwachtingen in.
- De romance tussen Riker en Troi bloeit
weer op (oude liefde roest immers nooit!).
Aan het einde van de film wordt gesuggereerd dat deze romance voortduurt. .. Een
van de redenen om deze romance nieuw
leven in te blazen is om op die manier
Marina Sirtis (Troi) een grotere rol te kunnen geven.
- Data wordt vermist en zo'n 15 minuten
van de film 'gaan op' aan het zoeken naar
hem. De reden waarom hij vermist wordt is
onduidelijk, maar eerdere geruchten dat hij
gekidnapt zou zijn door opstandige
Startleet-officieren, zijn niet waar.
- De actie in de film speelt zich af na de
oorlog met de Dominion. De naweeën van
die oorlog zullen voelbaar zijn.

-Eerdere
geruchten
dat Spock
in de film
zou voorkomen zijn
niet waar.
- Wat
betreft het
optreden
van Robert
Picardo als
de Doctor
zoals
in
First Contact is eenmalig geweest, aldus
Robert op een conventie van 30 januari jl.
- Worf zal aan boord van de Enterprise
zijn. De reden is een belangrijke gebeurtenis, waarbij vele Starfleet-kopstukken
aanwezig zijn en dus nog meer bewaking ...
- De werktitel van Star Trek 9 is inmiddels
Prime Directive. Maar de werktitel is echter zo veranderlijk als het weer, want in de
tijd van de 'gebeurtenissen op de planeet
Mars, was de werktitel Pathfinder.
Tot zover alle geruchten en feiten. Een
volgende keer zal er allicht weer het een
en ander veranderd zijn! Maar dat houdt
het interessant nietwaar?

70f9

(Chakotay) nooit meer tegen me praten,
anders sla ik 'rn op z'n bek!' Op dat
moment had ze zoiets van 'waar ben ik
aan begonnen?' Gelukkig werd ze snel
opgenomen in de Voyager-familie en ook
de fans zijn erg blij met haar.
In een recent interview vertelt ze iets over
de opnames van een dubbele aflevering in
het vierde seizoen, genaamd 'killing
game'. Het verhaal speelt zich af aan
boord van Voyager en dan specifiek op
het holodeck. Een nieuwe vijand, de
Hirogen, heeft Voyager in handen en verplicht de crew op het holodeck (o.a.) de
Tweede Wereldoorlog 'uit te spelen'.
Omdat alle energie van Voyager nodig is
voor de holodeck-sirnulatie, doet zich een
zware ontploffing voor en verandert het
complete schip in een 2e Wereldoorlog
'decor'. AI snel lopen Hirogen, nazi's;"
G1's, verzet en Klingons (?) door elkaar
heenen alles en iedereen is in oorlog met
elkaar. Dat belooft wat!

Nog wat aardig nieuws over de nieuwste
ster aan het Star Trek-firmament: Jeri
Ryan ofwel: Seven of Nine. Zij speelt de
Borg-vrouw
die een
vaste rol krijgt in de
Voyager-crew. Op de
eerste dag van de opname, had de volledige cast zich
voorgenomen te
Original Motion Picture Company
doen alsof ze een
Wij leveren middels postorder verkoop:
verschrikkei ijke
-Alle Star Trek series en Babylon 5 (zonder ondertiteling)
hekel aan elkaar
hebben. Zodra -Amerikaans NTSC- VHS import.
-PAL en NTSC Laserdiscs en DVD's.
Jeri de studio
binnen
kwam -Science Fiction Merchandise.
lopen, Iiep ze Totaal ruim 20.000 titels leverbaar.
Aanbieding: Bij vaste verzending van series géénverzendkosten.
Robert McNiel1
(paris) tegen het
Postbus 412. 2180 AK Hillegom
lijf,
die
Tel: 0252-524599Fax: 0252-525528
schreeuwde
e-mail: sorry.no.subtitles@tip.nl
tegen haar: 'laat
Website:
www.tip.nllusers/sorry.no.subtitles
Belt:ran

Sorry! No Subtitles

Sorry! No Subtities

CORRECTIES
Correctie
In nummer 4 1997 heb ik een artikel
geschreven over de Deflector shields.
Hierin heb ik het ook even gehad over het
cloaking device. Alleen klopt het niet
helemaal wat ik heb opgeschreven.
Richard Wendrich was zo aardig om mij
hierop attent te maken. Ik zal in het kort
vertellen wat er wel had moeten staan.
Wat ik toen geschreven heb, is stap I. Een
cloaking device moet het zichtbare deel
van elektromagnetische stral ing (EM)
tegenhouden. Het zichtbare deel van EM
straling is een relatief begrip, voor mensen is dat natuurlijk het zichtbare licht met
een tussen de 4000 en 7000. Er kunnen
natuurlijk andere buitenaardse rassenzijn
die een heel ander gedeelte van het spectrum zien. Alleen ben ik hier dus wat vergeten, want als men dit alleen toepast,dan
zou je nog een soort zwarte vlek zien en
geen achtergrond. Hierdoor is het schip in
bepaaldeopzichten toch zichtbaar. Dan is

dus'stap 2 nodig, wat Richard terecht heeft
opgemerkt. Een cloaking device zal er dus
ook nog voor moeten zorgen dat straling
die van de ene kant op het schip af komt
zo omgebogen wordt, dat die straling je
schip aan de andere kant onder dezelfde
hoek weer verlaat. Dit uiteraard van alle
kanten! Dat is ook een van de redenen dat
een cloaking device zoveel energie kost;
het is dikwijls niet mogelijk tegelijkertijd
zowel een cloacking device als de wapenen verdedigingssystemen te activeren.
Bedankt Riohard voor je opmerking! Als u
zelf nog een keer een opmerking heeft of
een suggestie, laat het mij dan weten via
het bekende postbusnummer.

Februari: 13 Susan Oliver (Vina, TOS:
The Cage)
Juni: 6 Jeri Taylor (Executive Producer,
ST: TNG, ST: VGR)
November: 22 Alexander Siddig (Or
Julian Bashir)
December: 13 Garrett Wang (Ensign
Hans Kim)
25· Riek Berrnan (Executive Producer,
ST:TNG, ST:DS9, ST:VGR)
Martijn Bouterse

Arme-Marieke Meij

Verjaardagen
Toevoegingen en verbeteringen:
Januari: 20 DeForest Kelley (Dr Leonard
'Bones' McCoy)
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I~LINGONSEN I-IUNTAAL
Door: Ronaid Patterson

cornmunicator, dankzij een trouw

nuqncH teranganpu'

lid Uil het zuiden van Nederland.
Dankzij zijn gift zit deze Klingon
weer goed 'in hel zadel'.

!

Laat ik mij even voorstellen. Soghla'
QorghaS Sutay palara jlH! (Ik ben
Lieutcnant-Cornmander QorghaS
Sutay pal ara). Velen van jullie kennen mij
al onder de naam Ronaid Pattersou. Ik
ben Commander in Global Sector E4
(Holland) van The Klingon Strike Force
(KSF). De KSF is een Internationale
Corrspondentie Club voor Klingons, met
afdelingen over de hele wereld. De meeste
leden zitten natuurlijk nog in de USA en
Groot-Brittannië,
maar ook het aantal
leden in andere delen van Europa groeit
gestaag.
We hebben een eigen clubblad,
een Role playing game (RPG), dat
per post wordt gespeeld., vele
lopende projecten en evenementen en een 'Pen Pal Service' (geen
geheimzinnig gedoe over de
adressen van leden). Het hoofdcommando van de club wordt
gevormd door twee Admiralen in
de USA: 'aj q'zHen en 'aj q'lay.
Nieuw lidmaatschap van de club
wordt
geregeld
via
de
Cernmander van Global Sector E
(Europa): 'aj arlzHel zantay
qel+oaz, Cernmander KSF-GSE
(Europc) % Teresa Tyler, Ivy
Villa,
The
Green,
Zeals,
Warminstcr, Wilts, BA 12 6NH,
Engeland
of
per
e-mail:
tylerctp@aol.com.
Voor Hollandse zaken ben ik.
samen met mijn Executive Officcr
(XO) Doghla' mana veStay
uSnach (Linda den Hollander) een
aanspreekpunt. Je komt ons ook
altijd tegen op de conventies van
TFD.
De Hollandse KSF-leden zijn verder voor een groot deel verenigd
als bemanningsleden van onze
eigen - fictieve - Bird of Prey: de
qul puvwl'. Zclfben ik de Captain
van dit schip en rna'na is mijn
Deghwl' (hclmsrnan). We hebben
bovendien een 'Shuttle Class Spy
Ship' aan boord van ons schip, een
4-wielige 'Blade Runner' auto,
die dus ook kan vliegen.
Op de I'OIO'S kunt u zien hoe dit
schip cru it ziel.
Inmiddels ben ik een officier mei

--..

Taal
Vroeger spraken de Klingons verschillende talen en op een gegeven
moment nam men de gewoonte in
gebruik om de taal te spreken van de
op dat moment heersende keizer. Als
er dus een nieuwe Keizer aan de
macht kwam, kon de voertaal veranderen. Na veel oorlogen en veranderingen in de Klingon cultuur, sprak
men nog maar twee talen, de taal
van het Noordelijke Halfrond en de

TRANS-I~LINGON
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Iedere lSlinqon mag zelf uitmaken welk woord of schrift hij I~iest

taal van het Zuidelijk Halfrond.
Ofschoon de laai van het Noordel ijk
Halfrond in belangrijkheid snel aan het afnemen was, hebben de Fusion-Klingons
(Klingons uit de oude Star Trek-series), nog
lange tijd deze taal gehanteerd. De taal
('Klin') van het Noordelijk halfrond bestond
uit twee verschillende schriften waaruit men
kon kiezen: Mura of Sta Mura.
Toen echter de macht van de FusionKlingons sterk afnam, raakte het gebruik van
deze taal ook in verval. Sommige woorden
en klanken uit deze taal 'overleefden' de tijden echter en kwamen terecht in de taal van
het Zuidelijk
Halfrond.
Net zoals het
Hollands nog steeds Franse woorden kent.
Uiteindelijk is het tekenschrift van de taal
van het Noordelijk Halfrond door mij persoonlijk aangepast, zodat het ook gebruikt
kan worden om je uit te drukken in de taal
van hel Zuidelijk Halfrond. Dit schrift noem
ik nu TRANS-KLINGON,
ook nog bekend
als Fusion-Klingon. Deze tekens kom je nog
tegen op de Klingon ruimteschepen uit de
oude Star Trek-serie.
De taal van het Zuidelijk Halfrond is de taal
van de Irnperial Klingons. uit de Star Trekspeelfilms. De taal wordt ook gebruikt in
The Klingon Dicrionary van Marc Okrand.
Deze taal 'Kl in' bestaat uit twee verschillende schriften die men kan gebruiken: Rurnay
Bur Chak en Zhan BUL Deze twee schriften
komen overeen met het alfabet uit The
Klingen Dictionary (TKD). Dankzij mijn
inspanningen kun je nu ook het derde schrift
gebruiken voor de taal uit TKD.
Als je dus echt de tekens wilt gebruiken kun
je nu uit drie schriften kiezen:
I.Trans-Klingon
(Fusion-Klingen)
( zie vorige pagina)
2. Rurnay Klin
Bar Chak (Trnperial

Klingen')
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3. Klin Zhan Bur ('Imperial Klingon')

Als tweede keus kun je natuurlijk het alfabet
van Mark Okrand gebruiken uit TKD, want
steeds opnieuw zo'n teken tekenen kost veel
tijd. Gelukkig is er nu ook een tekenset
beschikbaar op de computer!
Het alfabet uit de
Klingon
....
BUR

Dictionary:
A b ch D e f gh H I
j q I m n ng 0 p Q r
St tlh u v w y z
In de boeken van
FASA
gebruikt
men woorden uit
de taal van het
Noordelijk
Halfrond.
Deze
woorden
zijn
inmiddels geïntegreerd in de taal

uit TKD. Soms heb je dus twee woorden
voor hetzelfde begrip:

Bird of Prey = D'ghavama (Fusion-Klingon,
gebruikt door FASA)
Bird-pf Prey
toQDuj (Irnperial KJingon,
zieTKD)
Iedere Klingon mag nu zelf uitmaken welk
woord of schrift hij kiest. De Fusion
Klingon-woorden uit de FASA boeken zijn
geschreven in het Engels. Ze moesten dus
eerst worden omgezet in het alfabet uit de
Klingon Dictionary, alvorens je ze kunt
neerzetten in Klingon tekens. (D'Gavama'
wordt dus D'ghavama.) Voor deze omzettingen heb ik speciale woordenlijsten gemaakt,
die je zou kunnen toevoegen aan de woordenlijst van de TKD. Op verzoek eventueel
bij mij verkrijgbaar.
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So'wI' ylchu' !

tlhIngan 1-101: een cursus I'\lingon
LES 1
door: Anne-Marieke Meij

y

nuqneH (Algemene Klingon groet: letterlijk: Wat mot je)
Voortaan zal er in elk nummer een aflevering van deze Klingon cursus ,komen.
Hopelijk gaan hierdoor vele mensen
KIingon spreken. Allereerst zal ik het
KIingon alfabet met uitspraak behandelen. Ik raad wel aan om hier flink op te
oefenen. Vooral op de letters met een
sterretje erachter. Zorg er in ieder geval
voor dat je elk woord met kracht uitspreekt ook al ben je niet zeker van de
juiste-uitspraak. Wat ook aan te raden is
om elk Klingon woord, dat wordt
gebruikt,
hardop uit te spreken.
Oefening baart immers kunst!

oy

als Nederlandse 'b'
'tsj' (als in het Engelse 'chew')
als Nederlandse 'd'
als Nederlandse 'eh' maar dan
'vibrerend' (*)
hetzelfde als hierboven, maar dan
als een sterke rochel (*)
'dj' als de 'j' in junk
als Nederlandse 'I'
als Nederlandse 'm'
als Nederlandse 'n'
als Nederlandse 'ng' (ding)
Als Nederlandse 'p' maar duidelijk, sterk en kort 'p·h' zeggen
'kch' Zorg ervoor datje het puntje van je tong naar achteren doet.
Sterk en fors (*)
Dezelfde klank als hierboven,
alleen maakje hem iets anders. Je
plaatst het puntje van je tong ver
naar achter tegen het zachte
gedeelte achter je gehemelte en
dan een soort 'kots'-geluid te
maken. Het is een soort mix tus
sen de Klingon 'H' en en 'q' (*)
Als Nederlandse 'r'
'sj' als de 'sh' in 'shuttle'
Als Nederlandse 't'
'tl' Fors zeggen d.m.v het puntje
van je tong naar achter te brengen
als bij de Klingen 'Q' alleen niet
verder dan het midden van je
gehemelte.
Als Nederlandse 'v'
Als Nederlandse 'w'
'oj' als de 'oy' in het Engelse 'toy'

...

Wat mot

b
ch

D
gh
H

m
n

ng

p
q

Q

r

S
t

tlh

v
w

a
e
I
0

u
uy
aw
ay
ew
ey

Iw
Iy

Als Nederlandse 'j'
Als er een' staat, kan dat 2 dingen
betekenen. Of je moet een woord
abrupt eindigen of je moet de
laatste letter voor de ' herhalen als
een soort echo. vb.je' spreekje uit
als je'e
Als Nederlandse korte 'a' (appel)
Als Nederlandse korte 'e' (sensor)
Als Nederlandse korte 'i' (mis)
Als Nederlandse korte '0' (tof)
Als Nederlandse 'oe' (genoeg)
'oei' als de 'oei' in snoeien
'auw' als de 'ouw' in mouw
'aaj' als de 'y' in het Engelse 'cry'

Een meervoud van een persoon (iemand
die van taal gebruikt maakt) eindigt met pu'
vb.

tera'nganpu'

='Ierranen

vulqanganpu'
jlippU'

(mensen)
= Vulcans
= vrienden

Als je het over delen van het lichaam hebt
gebruik je -Du'
vb.

Ho'Du'
ghopDu
nltlhDu'

= tanden
= handen
= vingers

'ee-oew'
'eej' als de 'ay' in het Engelse
'pay'
'ie-uuw' losse 'ie' en 'uu'
'ie' als de 'ey' in het Engelse
'key'

De woordvolgorde in het Klingon is precies andersom dan bij het Nederlands.
Voorbeeld: Ik 'zie de officier (onderwerpwerkwoord-lijdend voorwerp)
In het Klingon zegje: De officier zie ik (lijdend voorwerp-werk woord-onderwerp )
Verder kent het Klingon geen woorden als
'de', 'het' en 'een'

ZELFSTANDIGE
(ZW)

NAAMWOORDEN

We beginnen met een paar voorbeelden
van de constructie van een zelfstandig
naamwoord. Een zw kan vijf verschillende
achtervoegsels (av) hebben. (Type I tlm 5)
Deze keer zal ik type 1 en 2 behandelen.
Deze achtervoegsels plak je achter het zw
vast.
TYPE I: Deze achtervoegsels geven de
'grootte' van het zwaan.
-'a' om het groter te maken
-H om om het kleiner te maken
voorbeeld:
juH
= huis
juH'a'
= herenhuis, landhuis
juHl-Iom= huisje, hut
TYPE 2: Met deze achtervoegsels zet je het
zw in het meervoud. Hier heb je drie soorten in:

Als laatste: voor alle andere dingen (dus
geen taalgebruikers of lichaamsdelen)
gebruik je -mey
vb.

Sajmey
navmey
mu'rney
Wordt vervolgd

= huisdieren
= papieren
woorden

=

.

~

DE LIEGENDE DOOD
Door: Dirk Bontes
Ik had diep geslapenen het had lang geduurd eer
de zachte, chaotische geluidjes van mijn wekker
me uit de armen van Morpheus bevrijdden. Het
was koud, want ik laat de temperatuur in mijn
appartement 's avonds naar het vriespunt dalen
en ik wiebelde op mijn blote voeten terwijl ik
half slapend en slechts gekleed in mijn ondergoed voor de spiegel mijn tanden stond te poetsen. Met lodderige ogen bekeek ik mijn eigen
gezicht in de spiegel. Bashir, besefte ik traag.je
bent nog steeds een mooie jongen.
Terwijl ik mezelf zo stond te bewonderen en mijn tanden poetste, ûitste er heel
eventjes een fel licht achter me op. Nog slapend
sloeg ik er echter geen acht op. Wat me uiteindelijk mijn peetsorij deed staken was. dat ik me
realiseerdeniet de enige te zijn die mijn gezicht
in de spiegel stond te bewonderen. Achter me
deed een onbekende vent precies hetzelfde. Ik
knipperde met mijn ogen. draaide me om. hief
mijn tandenborstel en zei met een mond vol
schuim: 'Wie. voor den duivel. ben jij?' Toen
pas zag ik dat de man gekleed was in het uniform van een medisch officier en dat hij in rang
mijn gelijkwaardige was. Ik was geschokt.
Vernederd en geschokt. omdat ik hier in mijn
ondergoed tegenover een tot in de puntjes
geklede collega stond, die zich zonder mijn
voorkennis opeens aan boord van DS-9 bevond.
Het was onfatsoenlijk!
De ongemanierde man deinsde in het
geheel niet terug voor mijn uitdaging. Welhaast
vermaakt keek hij langs zijn lange neus op me
neer. 'Ik ben Q,' antwoordde hij me laconiek.
'Ik heb niets omhanden en ik bedacht opeensdat
ik jou zou kunnen assisteren met je medische
noodtoestand om zo mijn verveling te verdrijven. Dus hier ben ik, collega. Klaar voor het
behandelen van onze patiënten. Zeg maar wat
we als eerste gaan doen.'
Q! Q de lastpak. Q de citer, Q, die zich
altijd zo stierlijk verveelt dat hij niet beter weet
te bedenken dan anderen in de problemen tc
brengen. 'Ik heb van je gehoord, Q. Ga iemand
anders pesten! Ik heb helemaal geen medische
noodtoestand. Ik heb zelfs geen patiënten. De
enige die ik de afgelopen drie dagen heb behandeld was het dochtertje van chefingenieur
O'Brien en die had alleen maar wat onbeduidende. jeukende blaasjes aan haar mondhoek.
Dus als je iets te doen wilt hebben, ben je bij mij
aan het verkeerde adres. llier is geen zier te
beleven. Hoepel op.' Ik maakte een bevelend
gebaar met mijn tandenborstel en hoopte dat de
vent subiet zou verdwijnen.
Q verdween niet en mijn hoop zakte
ineen, I-lij keek vcrongelijkt. 'Wat een onvricndelijke ontvangst, dokter. Waal' heb ik dat aan te
danken? Ik had vcrwacht dat je mijn hulp op
prijs zou stellen.'
'Ik heb je hulp niet nodig,' zei ik bits.

11",ben Q

'En wat voor ontvangst verwacht je anders.
wanneer je onaangekondigd in mijn appartement opduikt terwijl ik nog niet eens helemaal
wakker ben? Goedemorgen.' Ik gebaarde weer
met mijn tandenborstel. Zo stekelig was ik in
geen maanden geweest, maar ik had genoeg de
pest in over het onverwachte bezoek van dit
bemoeizuchtige schepsel dat ik er nadrukkelijk
de aandacht op vestigde dat hij zonder enige
groet was komen binnenvallen.
'Ah! Dus dat is het probleem: je bent
nog niet helemaal wakker,' zei hij wijs. 'Als dat
alles is ..'l' Hij gebaarde met zijn hand en ik
struikelde. De grond viel onder me weg. Mijn
appartement was weg! Met moeite wist ik me in
balans te houden op een paar smalle ski's. die
me met een voortdurend toenemende snelheid
van een kilometershoge. steilc sneeuwhelling
naar beneden voerden. De lucht was ijl, de wind
snerpte kil langs mijn ledematen en door mijn
dunne ondergoed. Ik liet mijn tandenborstel vallen, proestte een mondvol tandpastaschuim uit
en probeerde wanhopig overeind te blijven.
Stoppen was niet mogelijk. Ik prevelde een
schietgebedje en prees me gelukkig dat ik zo
vaak gebruik had gemaakt van de wintersponfaciliteiten van Quark's holezalen. Het was die
diepgewortelde ervaring die me op de been
hield; anders was ik allang gevallen.
'Opwindend, nietwaar?' riep de stem
van Q achter me. 'Hier gaat je bloed sneller van
stromen. En nu de schans!' Weel' viel de grond
onder me weg, maar nu gaapte er een leegte
onder mijn ski's. In mijn niet te stuiten vaart was
ik over de rand van een afgrond geskied waarvan het bestaan me ontgaan was. Mijn strcssniveau schoot door het plafond. Mijn haren stonden recht overeind. Ik was wakker, Onder me
bevond zich een peilloos ravijn, dat de berg in
tweeën spleet; daar voorbij rees de rand van de
lagere sneeuwhelling op - vijftig meter lager.
Als ik die helling niet wist te bereiken zou ik te
pletter vallen. Als ik hem wel bereikte zou ik te
pleiter vallen. ik schreeuwde in doodsnood.
Mijn snelheid was net groot genoeg.
Nel. Ik maakte contact met de bodem. veerde
door mijn knieën om de klap van de landing op
te vangen en mijn zwaartepunt te verlagen en
balanceerde met mijn armen en lichaam. liet
lukte me op de ski's te blijven staan en omdat
deze helling een stuk minder steil was. wist ik
mijn snelheid spoedig te verkleinen. Bijna zou
ik zonder ongelukken tot stoppen lijn gekomen,
maar toen dook er een stuk steen op voor mijn
rechterski. Ik ontweek de steen niet en buitelde
opeens door de lucht. In een duin van poedersneeuw kwam ik rot stilstand en op deze ongracicuze manier kwam de gruwelijke afdaling
toch nog zonder kleerscheuren mijnerzijds tot
een einde.
Opgelucht dat ik hel avontuur zonder letsel had
overleefd, bevrijdde ik me uit de onbeholpen
wirwar van mijn eigen ledemalen cn mijn ski's.

SNOW SKI stond er in donkerblauwe letters op
de punt van elke lange, smalle ski, las ik terloops. Ik was doorweekt; koud en doorweekt.
En witheet van woede.
Elegant. de ski's volmaakt beheersend. kwam Q de helling afgegleden. Hij maakte een sierlijke bocht. en kwam op een paar
meter afstand tot perfecte stilstand. De teneur
van mijn gevoelens was onmiskenbaar. maar
van wat ik hem in de eerstvolgende minuten
zou toevoegen had ik geen idee. Rationeel was
ik in ieder geval niet meer.
'Goedemorgen.
dokter,'
zei Q
beleefd.
'Q! Eikel! Dat was bijna mijn dood
geweest. Argeliaanse Pufflijder! Hoe kom je op
dit soort kinderachtige ideeën? En ik stik op
deze hoogte praktisch door gebrek aan lucht.'
Mijn tandenborstel was ik kwijt, maar nu had ik
iets beters: een lange lat en ik zou hem gebruiken ook. Ik hief de ski.
'Tut! Dokter Bashir! Wat een taalgebruik. En nu nog agressief ook?' zei Q berispend. 'Denk toch om je medische waardigheid!
Wat zullen je patiënten wel niet van je denken
als zeje zo tekeer horen gaan?' Hij gebaardebij
wijze van illustratie. De hoge bergen, de verre
gletsjers en witte sneeuwhellingen , ze verdwenen voor ik met mijn ogen kon knipperen. Van
top tot teen gehuld in mijn medische waardigheid en mijn doorweekte onderbroek en onderhemdje. stond ik op het punt in een overbevolkt, klein vertrek Q een mep met mijn ski te
geven. Het was ontluisterend en wal mijn
patiënten van me zouden denken kon me daarom op dat moment niets schelen.
Wat me van slag bracht was de dikke
walm van verbrande vegetatie die de atmosfeer
van het vertrek bevuilde. Toen we in hel vertrek
verschenen, ademde ik net diep in om mijn
longen zoveel mogelijk met dunne bergluehtte
vullen en dat bekwam me slecht. Mijn adem
uitbrakend zakte ik door mijn knieën op de
vloer. Mijn oren deden pijn van de overdruk. Ik
hoestte ongecontroleerd. Ik moest die lucht
zien kwijt te raken. maar ik moest ook ademen.
Gelukkig was de walm bij de vloer minder dik.
Ik was gedesoriënteerd. Het gcluidsniveau was hoog. Iedereen sprak met iedereen
in een taal die ik niet verstond. Bij gebrek aan
een universele vertaler begreep ik niet waar
men over sprak. Toen viel er een stilte in dat
drankhol. Mensen wezen naar mij en Q. We
waren opgevallen. Ik kreeg een kleur. Ik had
geen universele vertaler nodig om te begrijpen
wanneer ik werd uitgelachen Vanwege mijn
ondergoed, vanwege mijn zwakte; ik wist het
niet. Wat ik wel wist was, dat ik verse lucht
nodig had.
'Q,' hijgde ik, overeind krabbelend. 'Haal me
hier weg. Over een uur moet ik dienst doen en
ik moet nog ontbijten. Als ik te laat ben moet ik

bij Sisko op het matje komen.' Ik verachtte
mezelf dat ik verviel tot smeekbedesen dal ik
een beroep deed op Q's mededogen - en hoopte
dal hij dat had. Ik was diep gezonken, maar wat
moest ik anders? Met afschuw keek ik ook naar
het rokende publiek. Mannen en vrouwen.
Wisten ze niet hoeveel schade ze aan hun
antioxidanten toebrachten? Hun vitamine C en
E niveaus moestentotaal uitgeput zijn. Gelukkig
was de nieuwigheid van onze aanwezigheid er
snel af. Het gelach om mijn uiterlijk verminderde en het publiek gaapteons minder aanen hield
zich meer met elkaar bezig. Af en toe zag ik
iemand in onze richting knikken, alsof wij het
onderwerp van het gesprek vormden, maar daar
stoorde ik me niet zo aan.
'Mag ik je dan vandaag assisteren?'
vroeg Q onbeschaamd.
Het was afpersing. Tot mijn schande
overwoog ik even eraan toe te geven, maar toen
vermande ik me. 'Zeker niet,' zei ik. 'Mijn
patiënten zijn mijn verantwoordelijkheid en
bovendien is er niemand ziek. Ik kan je missen
als kiespijn. Ik ben nu wakker, dus ik zou me

graag verder aankleden en gaan ontbijten.'
Toen kon ik mijn nieuwsgierigheid niet langer
bedwingen. 'Wat is dil eigenlijk voor een
weerzinwekkende plaats?' riep ik uit.
'Kittwell 29, een verloren kolonie
van de Aarde. Een paar eeuwen geleden begaf
hun schip het in de buurt van deze asteroïdeen
omdat ze nergens anders konden wonen, hebben ze het ding maar uitgehold en er zich comfortabel In gemaakt. Het is een bloeiende kolonie met een uitzonderlijke cultuur. Ik ben blij
dat het je nieuwsgierigheid opwekt. Misschien
is er toch nog hoop voor je, Bashir.'
'Kom, dokter. Het is hier warm, de
lucht is veel dikker dan de berglucht die je zo
tegenstond, en hier is een vrij tafeltje waar je
kunt ontbijten. En terwijl je eet zou je je antwoord kunnen heroverwegen.' Q liep naar het
tafeltje en wenkte de ober. In arren moede
volgde ik hem, want wat kon ik anders? Hij
alleen kon mij thuisbrengen. Bovendien had ik
honger. De walm was onprettig, maar ik wende
eraan. Ik zou het hier nog even kunnen volhouden.

De burgers van Kittwell 29 sloegen
geen acht meer op onze buitenissige kledij toen
ik eenmaal zat te ontbijten, maar ik miste mijn
uniform. Ik voelde me vernederd. Geen haar
op mijn hoofd die eraan dacht mijn besluit te
heroverwegen. Ik had die bemoeial van een Q
absoluut niet nodig in mijn praktijk. Zwijgend
werkte ik mijn voedsel naar binnen. Hoe vlugger ik klaar was, hoe eerder ik weg kon. Ik was
nog steeds woest, maar wel rationeel. Q had
me behoorlijk uit mijn tent gelokt, maar dat
zou hem vanaf nu niet meer lukken, nam ik me
grimmig voor. Ik zou me voortaan gedragen
naar wat ik was: een medicus en een officier
van de Sterrevloot.
Het voedsel kwam in kleine porties,
die me uitzonderlijk goed smaakten. Misschien
was het de walm die mijn smaakzintuigen
scherpten. Ik vermoedde echter dat het eten me
in een frissere omgeving nog veel beter zou
zijn bevallen.
De mensen om ons heen waren luidruchtig, vrolijk en zagen er gezond uil. Men
was in blauwen wit gekleed, maar de vrouwen

Zoals u wellicht heeft vernomen op de fanclubdag van Star Trek, heeft Las Vegas er een nieuw casino-/attractiepark bij dat geheel in
Star Trek stijl is gebouwd. Daarom heeft Travel Trend speciaal voor u een arrangement samengesteld om een kijkje te gaan nemen
in Las Vegas en wel voor een speciale Star Trek prijs:

Vertrekperiode

4 april tlm 20 juni 1998 (m.u.v. 2 mei)

vanaf FI. 1498,- p.p.
Arrangement:
Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag/donderdag
Vrijdag
Zaterdag

:.Vlucht Amsterdam - Los Angeles, ophalen van huurauto eR overnachting in het Hollywood
Roosevelt Clarion hotel.
: Verblijf in Los Angeles.
: Rijden van Los Angeles naar Las Vegas. Overnachting in het Las Vegas Hilton hotel.
: Verblijf in Las Vegas, overnachting in Las Vegas Hilton hotel.
: Inleveren auto op luchthaven Las Vegas. Vlucht van Las Vegas naar Amsterdam.
: Aankomst Amsterdam.

Accommodatie op
basis van logies

Prijs p.p.

Accommodatie op basis van
basis van logies

Prijs p.p.

4-persoonskamer

1498

3-persoonskamer

1525

2-persoonskamer

1598

1-persoonskamer

2198

Wat is inbegrepen?
... Vluchten met United Airlines via Washington.
Á 2 overnachtingen in het Hollywood Roosevelt Clarion hotel.
... 3 overnachtingen in het Las Vegas Hilton hotel.
... 1 week Alamo autohuur, incl. CDW.
ANVR voorwaarden zijn van toepassing.

Irave I Irencf
1IeJr; ~

de kue!

Wat is niet inbegrepen?
Á Luchthavenbelasting ca. FI. 114,- p.p. (wijzigingen voorbehouden) .
... Entreegelden.
... Eventueel aanvullende verzekeringen autohuur .
... Reis- en annuleringsverzekering .
... USD 150,- per auto one-way toeslag.

Voor meer informatie kunt u kontakt opnemen met:
Travel Trend B.V. en vragen naar Albert.
Telefoon: 0180-393333.

hadden rode streepjes in hun hemdjes en jasjes
en ze droegen een mal hoedje met dezelfde
soort streepjes. Hoe weken onze - en dan vooral mijn - kleren af van de hunne. We vielen uit
de toon en ik bleef mensen zien die met elkaar
fluisterden en sluike blikken onze kant opwicrpen.
Q had mijn ontbijt besteld. Zijn
woorden en de opmerkingen van de ober hadden voor mij in eerste instantie geen betekenis
gehad, maar ze klonken me toch prikkelend
bekend in de oren. Terwijl ik kauwde, concentreerde ik me op deze vreemde taal. Met een
schokje realiseerde ik me opeens dat ik sommige woorden kon thuisbrengen. Zc maakten
deel uit van een zwaar vervormd Engelstalig
dialect. Geïntrigeerd probeerde ik flarden van
gesprekken op te vangen, maar het dialect was
me zo vreemd dat ik er niets van verstond.
Het behoort tot het normale gedragspatroon van de mens dat vreemdelingen worden uitgedaagd door iemand uit de ondertop
van de popularie, opdat de status van de nieuwkomers kan worden vastgesteld en hun plaats
in de sociale rangorde voor iedereen duidelijk
wordt. We zaten al een tijdje aan tafel en dit
antropologisch principe indachtig, verwonderde het me dat we met rust gelaten werden. De
enige die zich echt met ons had bemoeid was
de ober, maar dat behoorde tot zijn taak.
Ik liet mijn eten opeens liggen. Ik
had genoeg en eten in deze lucht was achteraf

toch niet zo prettig. 'Q, waarom heb je me
hierheen gebracht? Waarom praktisch naakt?
Voor jou moet het toch een kleine moeite zijn
me passendekleding te bezorgen? Je kunt ski's
tevoorschijn toveren! En waarom roken al die
mensen? Die gewoonte raakte in 2033 uit
zwang, lang voordat er kolonisatieschepen van
de Aarde vertrokken. En wat is er zo bijzonder
aan de cultuur van deze mensen?' Ik loste al
mijn vragen in een keer.
Het niet-menselijke schepsel dat er
zo erg menselijk uitzag hield me slechts gezelschap bij mijn maaltijd. Q at zelf niet, zelfs
geen eitje. Terwijl we daar zaten had hij de
Kittwellers en mij kalm en oplettend geobserveerd. Nu echter gaf hij me zijn volle aandacht.
Hij spotte met me. 'Ah, dokter! Je bent echt
wakker. De mens kan praten!' , constateerde hij
triomfantelijk. 'Ongetwijfeld is deze grotere
intellectuele activiteit het gevolg van een verhoogde bloedsuikerspiegel. Maak je niet ongerust, dokter. Je bent hier passend gekleed.
Dacht je soms dat de Kittwellers om jou lachten? Dat is een misverstand. De Kittwellers
zijn extreem religieus en hun ongezonde
levenswijze is de voornaamste leerstelling van
hun geloof. Artsen hebben hier een lage status
en gaan traditioneel uitsluitend gekleed in hun
ondergoed. Het is voor hen klinkklaar dat jij
mijn arts bent en ik je gekke patiënt. Men lacht
om mij. Jou nemen ze serieus.' Dat verklaarde
veel, maar niet alles ..Ik wist nu in ieder geval

waarom niemand de moeite had genomen om
onze status te testen: die hadden ze in een oogopslag vastgesteld. Mijn zelfvertrouwen nam
echter toe nu ik van Q vernomen had dat ik
voldeed aan de lokaal geldende kledingsnormen.
'En dit is dus waarschijnlijk de enige
plaats in het domein van de menselijke soort
waar een arts in zijn ondergoed zijn ontbijt kan
nuttigen,' concludeerde ik begrijpend.
•Precies, dokter. Alhoewel..., er zijn
andere plaatsen, maar daar vormt het ontbijt
gewoonlijk het galgenmaal.'
Ik huiverde en ik was blij dat Q me
hierheen had gebracht om te ontbijten en niet
naar een van die andere plaatsen. Ik keek om
me heen, naar de Kittwellers in hun blauwe en
witte dracht, nam nota van hun geanimeerdheid en zelfvertrouwen, van de romantische,
rokende paartjes langs de roestbruine, granieten wanden van hel lokaal en verwonderde me
over hun geluk. Opnieuw huiverde ik.
'Hoe komen ze aan zo'n onbezonnen, ongezonde, religieuze leerstelling?' vroeg
ik Q nieuwsgierig, trachtend het onbegrijpelijke te begrijpen.

als je even afziet van de vooroordelen die je
als Federatie-kijker hebt en zijn handelen
beziet met de ogen van een Cardassiaanse
patriot. Een man die vecht voor familie en
vaderland en daarbij over alle andere hoofden gaat. Dat is het leuke in de
Cardassiaanse filosofie om Cardassia te promoten mag alles en wat Cardassia is, maken
Cardassians zelf. Of het nu een Obsidian
order is die uit vaderlandsliefde en behoud
de gehele bevolking onderdrukt of een militaire opportunist die de natie alleen ken redden door alle macht naar zich toe te trekken,
ze doen het allemaal voor Cardassia.

leven terwijl je een volk dwingt tot dwangarbeid en een halve genocide op tOLlWzet.
AI dan niet verantwoordelijk, Gul Dukat had
het erg naar zijn zin in deze baan en was
beslist de laatste die juichte toen Cardassia
wegtrok uit Bajor. Na de bezetting had hij
nog steeds een hoge functie in het leger. Als
commandant van de tweede orde van de
Cardassiaanse vloot had hij de jurisdictie in
Cardassiaans gebied grenzend aan Bajor. Hij
raakte dan ook aardig geobsedeerd met zijn
oude post zo dicht binnen zijn bereik. Zeker
na de ontdekking van het wormhole. waarmee zijn vroegere station aanzienlijk in
waarde steeg. Hoewel hij menigmaal op
slinkse wijze trachtte het station weer in te
pikken, was er toch op zekere moment sprake van vriendelijke betrekkingen tussen
Dukat en de nieuwe stationscommandant
Sisko. Of dit nu kwam door het beleid van
Cardassia om zich vriendelijker op te stellen
tegen Bajor en de Federatie of omdat Dukat
behalve de duistere kant die hij had getoond
tijdens de bezetting ook maar een mens was
(Cardassiaanse mens in dat geval) bleef

(wordt vervolgd).

GUL DUI~AT
DOOI':Garvin Pouw
Star Trek DS9 heeft behalve de vaste cast
een indrukwekkend aantal wederkerende
hulptroepen. Een tweede cast mag men
wel zeggen, waarvan de leden zodanig
verweven zijn dat, ondanks dat ze niet
elke atlevering meespelen, ze onverbrekelijk verbonden zijn met de verhaallijnen.
Een van de meest imposante karakters uit
die cast is Gul Dukat.
Gedurende de zes jaar dat de serie nu loopt
is Dukat van zoveel verschillende kanten
belicht, dat hij in ieder geval genoeg stof tot
schrijven biedt. Hij is in veranderd van inen inslecht naar een ogenschijnlijke goeierik
en weer terug.
Toch zijn al die fluctuaties in zijn karakter
zodanig neergezet in de samenloop van
omstandigheden, dat het verloop van
Dukat's carriëre nog wel logisch is en gebaseerd op zijn oorspronkelijke Cardassiaanse
oorsprong. Zoals de meeste karakters op
DS9 kun je Dukat alleen goed beoordelen

Dukat had al een behoorlijke positie in het
leger tijdens de bezetting van Bajor, Gul
Dukat was de grote leider van de bezetting
en de onderdrukker van het Bajoraanse volk.
Hij leidde de bezetting vanaf Terok Nor en
was ook de commandant van dit station dat
hij als mijnoperatie gebruikte en als verscheephaven voor alles wat de Cardassians
stalen van de Bajorans. Een zeer riante positie voor iemand die rustig met zichzelf kan

onduidelijk. Dat hij een opportunist was op
het gebied van carriëre staat in ieder geval
vast. Hij was betrokken bij heel wat vuile
spelletjes in Cardassiaanse politiek. Intern
had hij de nodige problemen met de Obsidian
order. Deze was bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de dood van zijn vader. Dit verweet
Dukat voornamelijk Garak.
Zijn steekspelletjes werkten soms in zijn
voordeel en soms in zijn nadeel. Tijdens de
Maquis-kwestie wist de Cardassiaanse regering gemakkelijk een zondebok van hem te
maken toen hij zich in een kwetsbare positie
bevond. Na de bezetting raakte hij zonder
meer uit de gratie van het central commando
Het was dan ook niet vreemd dat, toen de
burgers de regering overnamen en de
Detapacounsel aan de macht kwam, Gul
Dukat heel snel van kleur veranderde en zijn
militaire machtspositie versterkte.(The Way
of the warrior). Zijn carriëre zat nog aardig
op de rails, zelfs tijdens de oorlog met de
Klingons. Toen bleek echter dat de stijve Gul,
het toonbeeld van Cardassiaans fatsoen, de
patriottische familieman tijdens de bezetting,
een Bajoraanse maîtresse had gehad en zelfs
een buitenechtelijke dochter had. Omdat
Dukat per ongeluk weer een beetje ziel toonde en zijn dochter niet kon vermoorden, wisten zijn politieke vijanden dit te gebruiken
om hem geheel buitenspel te zetten. Hij werd

gedegradeerd tot vrachtschipkapitein en zijn
gloriedagen waren voorbij. Toch leek het
alsof hij iets gewonnen had. Door de tijden
heen was hij vriendelijk geworden en hij
had nu alles opgegeven voor de dochter van
wie hij hield. Hij leek zelfs een beetje
respect te winnen van de Bajoraanse Kira
die hem alleen om de bezetting al honderd
keer uit de weg had willen ruimen. Tijdens
een missie met haar lukte het Dukat om een
Klingonschip inclusief cloacking device te
bemachtigen. Dukat ontpopte zich eindelijk
als een waar patriot. In strijd met zijn eigen
laffe regering begon hij zijn eigen verzetscampagne tegen de Klingons om zijn volk
te redden. De man was een echte held. Dat
moeten Sisko en de meeste anderen in die
tijd gedacht hebben, maar voor hen werd die
held plotseling een vijand. Dukat gooide het
namelijk op een onderhandse deal met de
Dominion. Hierdoor liet hij Cardassia in een
klap weer in glorie herrijzen, de Klingons
kon hij uitroeien en hij hield er een aardig
riante positie aan over als alleenheerser van
geheel Cardassia. Weliswaar als lid van de
Dominion, maal' toch min of meer met
behoud van zijn eigen dictatuur. Met deze
prachtige carriëre move keerde hij zich plotseling weer volop tegen hen die bijna zijn
vrienden waren geworden en stortte hij het
gehele Alpha Quadrant bijkans in het ver-
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derf. Maar alles mag voor Cardassia en
zeker als het van jezelf is! Dukat wist zich
met één zet op de grootst mogelijke rnachtswolk te plaatsen. Hel is geen wonder dat
toen deze wolk instortte Dukat zelf ook flipte. Hem kennende echter vindt hij wel een
weg.
Een interessant punt om over te speculeren
bij Gul Dukat vind ik persoonlijk de ramp
met de Ravinok. Dit was het transportschip
waarop hij tijdens de bezetting zijn buitenechtelijke dochter en maîtresse liet vertrekken. De Ravinok was een schip gevuld met
Bajoraanse gevangenen dat werd neergeschoten door Breenschepen (Indiscretion).
De ramp met de Ravinok vertoont verbijsterend veel gelijkenis met een voorval dat
Garak beschreef tijdens een dronken bui
(The Wire). Garak beweerde toen hel bevel
te hebben gegeven tot het vernietigen van
een schip met Bajoraanse gevangenen aan
boord dat vertrok onder toestemming van
Gul Dukat. Misschien is het toeval, maar de
situaties lijken erg veel op elkaar. Het zou
een tweede oorzaak kunnen zijn voor de
vete tussen Dukat en Garak. Geen van deze
twee is op dit moment dood, dus misschien
komen we het antwoord nog te weten.

UIT DE DOOS: DE W AI"\E VEI"\ZAMELAAI"\
DOOl':Harrn Koopman

set. In Engeland werd door
A&BC een set op de markt
Voor het schrijven van mijn tekst in de gebracht waarvan alle (55)
'The Flying Dutch' van december 1997 kaartjes afkomstig zijn uit
had ik uiteraard
van tevoren de de aflevering 'What are little
'Europese' kaartset van Leaf nog eens girls made of?'. De blauw
ter hand genomen, Mijn lachbuien omkaderde kaartjes zien er
inmiddels weer enigszins te boven wil ik keurig uit maar ook hier is er
in deze 'Uit de doos' de draad weer weer reden om het niet zo
nauw te nemen met de heroppakken waar ik toen ben geëindigd,
komst. Naast de kaartjes met
als opdruk 'CC) Pararnount
Pictures Corp. 1969' zijn ze
er ook met de opdruk 'CC)
Desilu 1968'. Ook de prijs is niet mis.
Afgelopen jaar, tijdens mijn vakantie in
Engeland, werd een - op één kaartje na complete set aangeboden voor meer dan
200 pond.
We blijven nog even in Engeland want een
goed
jaar
later
voegt
Prirnrose
Confectionery Co. Ltd. een set van twaalf
verschilIende kaartjes toe aan snoepgoed
sigarettendoosjes, met als opdruk 'Issued
A.D. 2307'. Omdat Prirnrose deze set
regelmatig herdrukt bij de zeer populaire
doosjes is de set uiteindelijk in drie verschillende varianten op de markt gebracht.
Een tweetal sets heeft op de voorzijde een
rechthoek waarin een tekening wordt afgebeeld, de op de achterzijde aangebrachte
tekstblokken verschillen echter in grootte.
Nadat de Leaf-set wegens licentieproble- Een derde, zeer zeldzame set, is aan de
men uil de markt werd gehaald, bleef het voorzijde voorzien van een zigzagmotief in
voor langere tijd rustig aan het trading plaats van de rechthoek.
cardfront. In 1968 werd een set van acht Ofschoon het geen tradingeard-set is, wil
zwart/wit karikaturen op de markt gebracht ik hier toch melding maken van de in hetdoor Gordon Currie. Op zich geen echt zelfde jaar in Nederland door Derk de
opzienbare set, doch deze toont wel aan Vries uitgebrachte set sigarenbandjes. De
dat er al zeer snel de spot werd gedreven set bestaatuit 12stuks met prachtige scherpe afbeeldingen. De set is el' in twee vermet Star Trek-personages.
Weer een jaar later en een stuk dichter bij schillende uitvoeringen. De afbeeldingen
huis verscheende allereerste kleuren kaart- zijn hetzelfde maar een set is voorzien van
een blauwe band en de andere van een oranje band.
Terug naar Amerika vinden
we daar het in de vroege
..,'" jaren 70 door Gene en Majel
SH AlTEREO BY RiffS
~ Barren Roddenberry opgeThe .lJn~l~ ru.ys0.1 I<irk'!; 9LJI'I tril Or B,àWllc ë;! richte Lincoln Enterprises
I~ UW 8~omal;;ll. H(.~k~e'g O\'C'r bueKWards. ali'lli ~~
met als doelstelling directe
~ ItJjIl(ld ,.sta"'~ly.Th~ 1i/!it f)OWr.T ~~ruggle on
verkoop van Star Trek
f!XO til n.."IS l(l~e,", ~'il~(!-wl.a1 Wl1.$: ~~I\il'ld u
all and whQ W'I!ItJrd Olt ~1t''t'Cc!isiul'1
memorabilia aan de fans. Uit
deze koker komen de tegenwoordig onder de naam
'Roddenberry Sets' bekend

staande trading-cards. De kaartjes, die oorspronkelijk misschien bedoeld waren als
promotiemateriaal voor TV-stations, zijn
begin jaren 80 terug te vinden in de postordercatalogus van Lincoln Enterprises. De
sets, ieder bestaande uit 16 kaartjes, werden toentertijd apart aangeboden.Een creatieve geest verpakte de kaartjes begin
jaren 90 opnieuw en bracht ze vervolgens,
met de vermelding dat de oplage beperkt
was, op de markt.
De meestesets worden uitgegeven rondom
de Star Trek-films en zijn dus afkomstig uit
de jaren 80, een drietal sets (112122,#2123
en #2124) bevalten foto's uit de originele
series en zijn vermoedelijk geproduceerd
rondom 1974. Ofschoon de kwaliteit van
de kaartjes te wensen overlaat zijn het
echte aanradersvoor trading-eard verzamelaars. Een aantal afbeeldingen is tot op
heden nog nooit op andere wijze getoond.
Een paar kleine voorbeelden: in zowel set
#2J22 als #2123 vinden we een afbeelding
afkomstig uit de Star Trek blooper tapes, in
#2123 vinden we ook een Act IV - kaartje
uit de allereerste 'The Cage' aflevering.
Nog een markant detail voor de fans die
naar deze setjes op zoek zijn of gaan:
zowel set 112122 als #2123 zijn voorzien
van een witte kaderrand. De kaartjes van
setje #2124 zijn groter dan van de beide
andere sets en niet voorzien van de kaderrand.
Aangekomen in 1975, waarin de stickerverzamelaars misschien de Morris-set vermeid willen zien, verschenen er geen trading-cards, Voor de verzamelaars: een
goede jacht en tot ziens in het volgende
nummer van "The Flying Dutch'. Daarin
onder andere meer over de Topps-set uit
1976...

I;OLODECI~ 3
Door: Jaap Moerman
Helaas een tijdje geen holodeck 3 artikel maar door mijn bezigheden als
bestuurslid en conventiecoördinator
kwam er weinig van. Nu toch weer een
nieuw programma voor het holodeck.
'Program complete, enter when ready.....'
Ik ontving veel verschillende reacties op
de voorpagina van nummer 6 van ons
clubblad. Op deze voorpagina prijken een
zevental personen en twee poppen die
zich hebben uitgedost als personages uit
de Star Trek-serie. Er zijn nog heel wat
mensen die raar aankijken tegen al die
vreemdsoortige kledij. Waar we wel bij
stil moeten staan is, dat er Star Trek-fans
zijn die erg handig zijn in het maken van
kleding en juist dat wijlen gebruiken om
hun hobby te verrijken. Ook zijn er mensen die er hun werk van hebben gemaakt
om futuristische kleding te ontwerpen.
Een naam die bij ST-fans een bel doet rin-

kelen is die van Michael Westmore.
Michael is verantwoordelijk voor bijna
alle kostuums en alien outfits die je in
Star Trek voorbij ziet komen. Michael
weet als geen ander wat hel is om steeds
weer een nieuw alien gestalte te moeten
geven. Een tekening is zo gemaakt, maar
dan moet de kleding nog gestalte krijgen
en uiteindelijk een 'good picture' geven
op het scherm. Wat Michael met professioneel materiaal en een staf van aardig
wat personeelcreëert, willen wij dan even
namaken voor een leuke bijeenkomst. Dat
het de laatste tijd in Nederland aardig lukt
met de kostuums hebben bezoekers van
de conventies met eigen ogen kunnen
zien. Voor The Flying Dutch begon -de
'verkleedrage' pas echt op:

REGULA ONE
Daar kwamen drie Star Fleet- officieren
in zelfgemaakte rode TNG-uniformen en
was Ronaid Patterson te zien als Klingon
met zelfgemaakte kleding en attributen.

Tevens was Godelieve Hitgers aanwezig
in haar persoonlijkheid als Klingen
ambassadeurmet kleding die ze zelf daarvoor had uitgezocht. Na Regula One kon
men het aantal uniformen en andere kledij
bij elke nieuwe bijeenkomst in aantal en
kwaliteit zien toenemen. In het voorjaar
van 1996 werd ik benaderddoor Melch ior
Kerklaan die goede kwaliteit uniformen
wilde hebben omdat hij daarin wilde trouwen. Door mijn vele SF-contacten in
Engeland heeft Melchior een op maat
gemaakt TNG-officiersuniform
kunnen
dragen tijdens zijn trouwerij. Ook de
beide getuigen waren voorzien van een
TNG-uniform. Melchior heeft ook nog
hemel en aarde bewogen om het bruidsboeket voor zijn Hoda (Counseler) in de
vorm van de Enterprise-D geschikt te
krijgen. De ambtenaar van de burgerlijke
stand in Delft zal raar hebben opgekeken
tijdens het voltrekken van dit huwelijk.

Emotions

'96

Tijdens Emotions'96 maakten Rob van
Doorn en Manuela Buynsters een feest van
hun verloving door in Star Fleet gala uniformen te 'trouwen'. Deze trouwerij werd
voltrokken door de aanwezige Spock looka-like en volgens officieel Starfleet protocol. In Nederland wordt ondanks het jaarlijkse carnaval en het wekelijkse voetbal
met hun eigen 'kostuums' nog steeds raar
opgekeken als er ST-fans zich uitdossen als
hun favoriete karakter en zijn opmerkingen
als 'die verklede mensjes' en 'dat figuur

beste die je tegen zal komen. Helaas weet
ik de naam van de BORG die je op de foto
ziet niet meer, maar deze man wint elk jaar
vele prijzen op verschillende dress-up party's en heeft er in z'n vrije tijd de handen
vol aan. Hij verhuurt zich o.a. voor het openen van winkels. Zijn BORG-pak is voorzien van vele lichtjes, een biomechanische
arm met bewegende delen en een laser op
zijn hoofdstuk. Voor een van z'n mooiste
effecten maakt hij gebruik van een keelmicrofoon, een galmbox en versterker zodat
zijn stem klinkt als vele stemmen (Een echt
collectief in z'n eentje dus).

form. Er zijn veel verschillende typen uniformen te koop. Als je over een internetaansluiting beschikt moet je eens kijken bij
WARP-ONE op [http://freespace.virgin.net
/warp.one/pagel.htm).
Deze groothandelaar levert de uniformen weer aan WARP-9
in Nederland.
WARP-ONE heeft zich
alleen toegelegd op Star Trek-uniformen.
Wil je bijvoorbeeld kwaliteitskieding van
Babylen-S hebben, dan moet je bij Janet
Lawn in Engeland zijn. Haar contactadres
kun je verkrijgen via de B-5 fanclub of via
een conventieorganisator
in de UK. Dan
zijn er natuurlijk ook nog fans en kleermakers in Nederland die
graag een uniform
voor je willen maken.
Patronen

met die rare stippen' nog steeds meer regel
dan uitzondering. Zelf kijk ik niet meer op
van een kostuum, want mijn eerste conventie in Engeland heeft in een klap alle
schroom hiervoor weggenomen. Ik ontmoette daar uiteenlopende figuren van een
Dr. Who via een alien van 'V' tot en met
een Kosh uit Babylon-S. Maar ik wil graag
mijn vriend Jon een eervolle vermelding
geven. Jon heeft zijn eigen fanclub met de
naam Tm not Brent Spiner' . Jon is een
bekend gezicht op vele conventies in de
UK en wordt door velen aangesproken
omdat hij uiterlijk erg op Brent lijkt. Jon
z'n vertolking van Eli Hollander (uit de
TNG aflevering' A fistful of Datas'), inclusief een peacemaker revolver, is een van de

Tips
Voor degene die eens in passende kledij
naar een conventie willen, heb ik een aantal kleine tips. Een Starfleer-uniform is
makkelijk te koop maar ik wil jullie toch
wijzen op het kwaliteitsverschil. Er zijn
goedkope en dure uniformen verkrijgbaar.
De goedkope zijn in eerste instantie aantrekkeiijk maar als je het uniform meer dan
eens wil dragen adviseer ik toch een wat
duurdere uitvoering. Niet alleen omdat ze
beter zitten en je er minder in zweet maar
ook omdat veel van de Ruby's uitvoeringen
gemaakt zijn door kinderen. Iets wat mij
tegenstaat en makkelijk doet besluiten
meer geld uit te geven voor een ander uni-

Voor degenen die zelf
een uniform in elkaar
willen zetten zijn er
verschillende
patronen
verkrijgbaar.
Wonderland
in
Amsterdam heeft hier
de meeste ervaring
mee. Verder wil ik de
doe-het-zeivers
wijzen op twee boeken.
Het eerste is een wat
ouder boek dat vooral
de Star Trek motion
picture
behandelt.
Het heet MAKEYOUR-OWN-COSTUME-BOOK
van
Lynn
Edelman
Schnurnberger. Een ander boekje is uitgegeven door Starlog en heet MAKEUP FX
Journal van Star Trek: TNG, geschreven
door Michael Westmore en Joe Nazzaro,
Hierin kun je stap voor stap zien hoe zij
hun aliens creëren. Wil je meer dan alleen
een kostuum maken dan kun je eens kijken
naar een opleidingsboek voor visagisten bij
de (school)boekhandeJ .Voor het schminken
van verschillende
aliens kun je goede
ideeën opdoen in boeken die te koop zijn
bij verschillende
feestartikelen winkels .
Een aangepaste leeuw lijkt als snel een
Neelix.

VIDEOREPOR T
Door: Harm-Jan Wieringa

'Rocks and Shoals'

De start van de nieuwe seizoenen. Beide banden tonen het vervolg op de cliffhangers,
waarbij langdurige veranderingen
optreden.

Zwaar beschadigd en onder vuur van de Jern
'Hadar storten Kapitein Sisko en bemanning
neer op een verlaten planeet. Niet helemaal
verlaten, want een team van de Jem'Hadar is
daar ook neergestort. Met de Vorta gewond en
de hoeveelheid White beperkt, lijkt het Jem
'Hadar team een bom die elk moment af kan
gaan. De Vorta forceert Sisko's opties en een
tragedie is onvermijdelijk.

Deep Space Nine, video 6.1
'A Time to Stand'
Deep Space Nine is nu in handen van de
Cardassianen en het Dominion. De Federatie
leidt grote verliezen en de oorlog is in volle
gang. Kapitein Sisko en z'n team worden op een
cruciale en gevaarlijke missie gestuurd, die
bepalend kan zijn voor het verloop van de oorlog.
Humor:
Gevoel:
Spanning:
Waarde-oordeel:
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Humor:
Gevoel:
Spanning:
Waarde-oordeel:
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Voyager, video 4.1
'Scorpion,

aangevallen
en Janeway
raakt gewond.
Chakotay besluit een andere koers te varen.
Dat bevalt de Borg niet goed en deze brengt
Voyager in het midden van het vijandelijk
gebied.
Humor:
Gevoel:
Spanning:
Waarde-oordeel:

Humor:
Gevoel:
Spanning:
Waarde-oordeel:

I~OI~ENMET NEELIX
Door: Anno-Marieke Meij
Jawel, jullie eigen kok gaat een culinair tintje
aan dit blad geven. Er is onderhand in Star
Trek zoveel eten aan bod gekomen, dat bet eens
tijd wordt al die heerlijke gerechten en drankjes eens op een rijtje te zetten. Daarom ben ik
speciaal voor jullie de Federatie databases eens
ingedoken. Klingons, Vulcans, Cardassians en
Ferengi's. Hun favoriete specialiteiten komen
aan bod. Daarna zal ik nog wat algemene
gerechten en drankjes behandelen, zoals eieren,
toetjes en groenten. Je ziet het: een veelzijdige
kookrubriek. Deze keer zullen we de Klingons
behandelen.
Met alle respect voor de Klingons onder ons. Maar
volgens Federatie en ook Talaxian maatstaven hebben ze absoluut geen manieren als het om eten
gaal. Zoals met alle aspecten van de Klingon cultuur is eten ook een haastklus. Vandaar geen uitgebreide rituelen en manieren. Meer hebben ze zoiets
van: het eten staat op tafel. aanvallen maar! Ook
zullen vele niet-Klingons vinden dat het eten er
niet erg smakelijk uit ziet.
Laten we maar eerst met de drankjes beginnen:
bahgol (Blood Oath, 089)
Dit drankje kun je het beste warm serveren. Kor
Kang en Curzon dronken dit samen.
chech't-Iuth (Up the long ladder)
Dit is een alcoholische drank. Danilo Odell vond
het potentie hebben.
Klingon Bloodwine (Gambir part H, TNG: The
House of Quark, The Way of the Warrior,

...

Apocalypse Rising, DS9)
Het bekendste Klingon drankje. Het is een rode
wijn die men het beste warm kan drinken.
Traditioneel werd het gedronken door krijgers, die
geïntroduceerd werden in de Orde van de Bat'leth.
raktajino (The Passenger. Secons Sight, Crossfire,
Trials and Tribble-ations, A Simple Investigation,
DS9; Meld, VGR)
Dit drankje kun je het beste als een soort koffie
beschouwen. Het wordt zowel warm als koud
gedronken. Benjamin Sisko vindt het erg lekkeren
Kira Nerys drinkt het altijd extra heet met kava
(zoetstof) erin. Verder drinkt Tom Paris het ook.
Hij had er zelfs zijn replicator-rantsoenen voor
over. Talarians kunnen niet tegen raktajine. Ze
gaan zich dan onhandelbaar gedragen.
warnog (Rightful Heir, TNG)
Dit is de Klingon variant van bier.
Nu de typische Klingon gerechten:
bregit lung (A Maller of Honour, TNG)
Een traditioneel gerecht. Een van de weuuge
Klingon gerechten die Riker lekker vindt.
gagh (A Maner of Honour, TNG)
Het ziet eruit als levende spaghetti maar dat is het
zeker niet! Het zijn nl. grote Klingon wormen.
Klingons beschouwen deze wormen als een delicatesse. Kenners van de Klingon keuken beweren dat
Gagh het beste vers, d.W.Z.levend geserveerd kan
worden, maar soms worden de wonnen ook wel
gestoofd. Riker en Picard beweren dat ze dit
gerecht lekker zijn gaan vinden.
heart of Targ (A Matter of Honour, TNG)
Een traditioneel gerecht. Zoals de naam al zegt: het

Rode drab met groene en paarse stuI~es...

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

'The Gift'
Nog steeds in Borg-gebied is Voyager op de
vlucht. Borg 7-van-9 is gedwongen aan boord
te blijven. Iets wat ze niet zonder slag of stoot
accepteert. Kes' telepathische krachten nemen
plotseling enorm toe, waarbij ze ongewild het
schip in gevaar brengt. Kes kan niet langer aan
boord blijven.

part IT'

De Borg lijkt de oorlog te gaan verliezen. Deze
wi I dan ook meteen het wapen, dat Voyager
ontwikkeld heeft, hebben. Dan wordt Voyager

IJ

IJ

IJ IJ IJ IJ
IJIJIJ
IJ IJ IJ IJ

-

is het hart van een Targ. Een Targ is voor een
Klingen wat een hond voor ons is. Hoewel ik ze
persoonlijk toch een stukje lelijker vind. Riker probeerde er wat van te eten toen hij op het Klingon
schip de l.K.C. Pagh zat. Of hij hel lek.ker vond ..
Pipius Claw (A Matter of Honour, TNG)
Weer een traditioneel gerecht. Ook dit gerecht probeerde Riker uit toen hij tijdelijk op de Pagh gestationeerd was.
racht (Playing God, Mclora, DS9)
Dit gerecht lijkt erg op Gagh. Het zijn alleen veel
grotere wormen. Dit kan je ook het beste levend
serveren. Iemand zei eens: 'Niks is erger dan halfdode racht!'
Klingon skull stew
Dit gerecht zie je af en toe op de achtergrond bij de
Replimat van DS9. Het heeft weer een typisch
Klingen uiterlijk: een soort rode drab met groene
en paarse stukjes crin. Verder ligt er een schedel in
en steken er een soort octopus-poten uit. Het zal
waarschijnlijk ook weer zo'n typisch Klingonese
smaak hebben.
rokeg blood pie (A Matter of Honour, Family,
TNG)
Ook een traditioneel gerecht. Dit gerecht werd ook
geserveerd aan boord van de Pagh. Deze taart is een
van Worfs favoriete etenswaar. Hclena Rozhcnko
(Worfs pleegmoeder) kan deze taart erg goed bakken.
Ik hoop dat jullie hier allemaal van genoten hebben
en misschien enkele van deze 'hapjes en drankjes'
eens uitprobeert.
Smakelijk eten!

INTE~VIEW
Alexander Bloemen, 21 jaar,
kampioen Star Trek CCG.

Nederlands

Door: Esther Buijs-Morren

vol dubbele exemplaren.
Met de Future
Enterprise had hij geluk; hij kon hem voor vijftig gulden en een stapel dubbele kaartjes kopen.
'Dat is echt een vriendendienst geweest.'

Twee jaar
geleden maakte
Alexander
Bloemen via een vriend kennis met het Star
Trek CCG spel. Deze leerde het hem door
open op tafel te spelen. Alexander begon met
verzamelen en stelde zijn eigen wedstrijddeck samen. Hij werd meegenomen naar
Streetlife in Rotterdam waar wekelijks competities worden gespeeld.
In Leiden nam hij deel aan het kwalificatietoernooi voor het wereldkampioenschap in Las
Vegas en won! Op uitnodiging - en kosten - van
Decipher vertrok hij naar de Verenigde Staten
waar hij en nog 29 anderen streden om de
wereldtitel. Het merendeel kwam uit de
Verenigde Staten, maar er waren ook spelers uit
Australië, Duitsland, Oostenrijk, Canada en
Engeland. Hoewel de eerste competitiedag hem
niet alle geluk bracht, was Alexander toch bij de Zijn favoriete serie is The Next Generation en
twaalf besten die de volgende dag door moch- ook steeds meer DS9. 'Het leuke van SIal' Trek
ten. Uiteindelijk werd hij vijfde op de wereld- vind ik dat het gaat over andere rassen en intelranglijst. Meestal speelt hij met een Klingon- . ligent leven en de afwisseling in afleveringen.
deck maar voor deze gelegenheid had hij zich De ene keer is het 'hakken', de andere keer
bekeerd lot de Pederation. 'Ik had een goede grappen'.
Leuke afleveringen
vindt hij
tactiek, maar na het eerste spel is die al bekend.'
'Redemptiou' , 'Best of both worlds' (deel 2) en
'Our man Bashir'.
Als student Bouwkunde weet hij het een en
ander van techniek. Maar hoe de techniek in
Star Trek in elkaar zit, houdt hem niet bezig. 'Ik
zie wel als hel niet klopt. Een transporter bijvoorbeeld, dat KAN gewoon niet!' Hij verdiept
zich er ook niet verder in. 'Daar zijn anderen
voor. Stephen Hawkings bijvoorbeeld.'
Wat hij nog te zeggen heeft aan de Star Trekfans? 'Ga ook spelen. Hoe meer zielen, hoe
meer vreugd!'
Star Trek Customlzable Card Game
The Next Generation I First Contact
(samen een paar honderd verschillende kaarten)

Alexander heeft de hele serie compleet, tot en
met de kaarten uit First Contact. Alleen de originele serie heeft hij niet. 'Dat is ook een heel
ander spel, die kun je hierbij niet gebruiken.' Hij
is trouwens helemaal niet zo gecharmeerd van
de oude serie. 'Alleen de uniformen uit de latere afleveringen en de films vind ik wel mooi.
Dat zijn niet van die pyjama's!' (Hij is nog vrijgezel, maar als hij gaat trouwen zal dat niet in
Star Trek-uniform zijn.) Overigens is hij verder
niet zo fanatiek met verzamelen. 'Dat wordt me
veel te duur'. Met kaartjes verzamelen heeft hij
het ook langzaamaan gedaan, maar omdat je
veel blind koopt staat er toch een schoenendoos

GA TOCH SPELEN!!

Het spel wordt gespeeld met twee spelers, elk
met minstens 60 kaarten. Voor het spel begint,
stelt elke speler zijn eigen deck samen. Het doel
is punten scoren door missies te volbrengen.
Er zijn drie 'affiliations': Federation, Romulan
en Klingen. De meeste personeelsleden en schepen horen tot een van deze groepen. Dan zijn er
nog de 'non-aligned;' deze kunnen samenwerken met zowel Federation als Romulan of
Klingon. Het spel bestaat uit 'common",
'uncornrnon", 'rare' en 'ultra-rare' kaarten (hoewel er volgens mij ook veel 'ultra-cornmon'
zijn!). De zeldzaamheid van een kaart hoeft niet
per se te betekenen dat deze kaart erg sterk is. Er
zijn negen typen kaarten:
I. Mission (Planet, Space). Deze kaarten bevat-

ten informatie over missies en de benodigdheden om ze te volbrengen.
2. Dilemma (Planet, Space of beiden). Een
dilemma kan de missie bernoeilijken.
3. Artifact. Deze kaarten stellen zeldzame voorwerpen voor die op missies gevonden kunnen
worden. Deze geven speciale krachten.
4. Outpost (Federation, Romulan, Klingon).
Markeren een locatie waar schepen vertrekken,
personeel aanmonstert en voorraad of uitrusting
wordt ingeslagen.
5. Ship (Federation , Rornulan, Klingon, nonaligned). Bereik, wapens en shields bepalen de
sterkte in het spel.
6. Personnel (Officer, Engineer, Medical,
Science, Security, V.I.P., Civilian). leder persoon heeft zijn persoonlijke eigenschappen die
de geschiktheid voor een missie bepalen
(Integrity, Cunning, Strength).
7. Bquiprnent. Speciale uitrusting, zoals bijvoorbeeld phasers of tricorders, die gebruikt
kan worden door een Away team of de bemanning.
8. Event. Deze kaarten onderbreken gebeurtenissen of condities tijdens een normale speelronde. De consequenties van Event cards zijn
langdurig, maar niet altijd.
9. Interrupt. Onderbreken vaak op elk moment
het spel! De gevolgen van deze kaarten zijn
meestal maar van korte duur.
Hoe begin je het spel:
1. de spelers stellen hun eigen deck samen
2. de spaceline wordt gemaakt
3. spelen maar!
I. Elke speler stelt een deck samen van 60 kaarten. Dit deck moet in ieder geval bestaan uit
6 Misslons en I OUlpOSt.
De rest van de kaarten kan naar smaak worden
samengesteld met slechts een beperking: niet
meer dan het halve deck mag bestaan uil zogenaamde. 'seed cards' (Mission, Dilemma,
Artifact en Outpost).
2. De Mission-kaarten worden geschud en
ondersteboven op een stapeltje gelegd. Om de
beurt worden de kaarten omgedraaid tot er een
spaceline is ontstaan. Vervolgens worden de
'seed cards' toegevoegd. (Bent u er nog?). Nu
worden de Outposts neergelegd ..
3. De overige kaarten worden geschud en de
spelers beginnen met 7 kaarten. Bij elke beurt
speel je één kaart naar de tafel (Ship, Personnel,
Equiprnent of Event), voer je orders uit (in- en
uitladen van schepen bij een Outpost. bevel van
een schip nemen, schepen verplaatsen, personeelof uitrusting 'opbearnen " missies proberen
te volbrengen, een veldslag beginnen) en neem
je een kaart van je stapel in je hand.
Dan is de ander weer aan de beurt.
En zo verstrijken er vele avonden.

VERENIGING
Van de voorzitster
24 januari werd een ledenvergadering gehouden, waarin we een drietal nieuwe bestuursleden dachten te kunnen krijgen. Helaas bleef
het bij eentje: Adrie Baak werd met algemene stemmen (een onthouding, waarschijnlijk
hijzelf) gekozen. De tweede kandidaat werd
na een flinke discussie niet gekozen. Het
gevolg hiervan is een vijfkoppig bestuur.
Maar gelukkig zijn er enthousiaste vrijwilligers, die ons veel werk uit handen nemen. De
vergadering werd door slechts 39 leden
bezocht en dat vonden we eigenlijk wel wat
weinig voor een vereniging van 2500 leden.
Hopelijk zien we er meer op de vergadering
die in juni wordt gehouden.
Voor de liefhebbers zijn de notulen bij het
secretariaat op te vragen. Stuur wel 2 postzegels van 80 cent mee, en Adrie, de nieuwe
secretaris, zal u de notulen toesturen.

Vergeet bij het overschrijven via girotel niet
om uw adres te vermelden!
Na betaling van het lidmaatschapsgeld ontvangt u:

* een
*
*
*

lidmaatschapspasje waannee u korting krijgt bij een aantal winkels die
STAR TREK-spullen verkopen
Korting bij bijeenkomsten van de
vereniging
Het 3-maandelijkse verenigingsnieuws
Via onze WEB-pagina actuele informatie:
www.tfd.nl

Vrijwilligers
We hebben nog steeds VRIJWfLLIGERS
nodig! Zonder vrijwilligers draait een fanclub
op een laag pitje en komen alle hand- en
spandiensten steeds op dezelfde mensen nee!'.
Het gevaar voor afbranden is dan groot. Dus
als u hart hebt voor uw fanclub en wat vrije
tijd wilt 'opofferen': meld u aan! Denk er
vooral aan dat leeftijd onbelangrijk is, al ligt
de ondergrens op 16jaar ...

Live long and prosperl

Uw Iidmaatschapspas

Lucie Blom-Calis

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

De enige Nederlandse Star Trek-vereniging
Postadres:
Postbus 135
3500 AC Utrecht
Het bestuur ziet er sinds 25 januari 1998 als
volgt uit
Lucie Blom Calis, voorzitster
Harm Koopman, penningmeester
Adrie Baak, secretaris
Jaap Meerman, bestuurslid conventies en
2e secretaris
Edwin van Baturn, PR en zakelijke contacten
Telefoon: 036-536 1978
Fax: 040-2548381
Lid worden kan door overmaking van
Ft. 30,- op girorekening 3237505.

Simtasia
Kleiwegstraat 30A
2801 GM Gouda
Card & News strips
Kleiwegstraat 16
280 I GM Gouda
Williams

Hoogstraat 143
3 LI1 HE Schiedam

Verhuizen?
Dan zeker een verhuiskaartje naar The Flying
Dutch: Het komt nog te vaak voor dat we
bladen retour krijgen omdat men vergeten
heeft ons een adreswijziging te sturen. En dat
is jammer, want u mist dan ons verenigingsblad met alle informatie over Star Trek.

We krijgen veel vragen over het nieuwe
pasje. Hij komt dit jaar wal later, omdat we
het in onze nieuwe huisstijl willen uitbrengen. Eind maart heeft iedereen de nieuwe pas
in huis, tenminste, als u uw lidmaatschapsgeld voor 1998 heeft overgemaakt. Nog niet
gedaan? Dan is haast geboden. Ook al, omdat
u anders het volgende nummer niet meer zult
zien. En dat zou toch wel heel erg jammer
zijn. Bovendien zullen alle zaken die korting
geven, na I apri I het oude pasje niet meer
accepteren.

THE FLYING DUTCH fanclub is

Boekhandel De KIer
Nieuwe Rijn 45
2312 JG Leiden
(zie ook advertentie op pagina 3)

Toyrifïc
Heemraadstraat 3
3131 VG Vlaardingen

C's
Lengweg 82
3192 BL Hoogvliet
(zie ook advertentie op pagina 2)
De PBM Express
Bagijnhof 29
33J L KE Dordrecht
(zie ook advertentie op omslag)
Hobby Modelbouw Dordrecht
Voorstraat 360
3311 CX Dordrecht
Eppo Stripspeciaalzaak
Kleine Berg 33
261 I JS Eindhoven

is geld waard!

Wonderland
Soernbawastraat 54a
1095 XC Amsterdam
(zie ook advertentie op pagina 10)
The American Book Centre
Kalverstraat 185
IOJ2 XC Amsterdam
Silver Screen
Haarlemmerdijk 94
1013 JG Amsterdam
The Gamekeeper
Hartenstraat 14
10J6 CB Amsterdam

Warp9
Haarlemmerstraat 269
2312 DJ Leiden
(zie ook advertentie op pagina 21)
American Bookshop
Lange Poten
Den Haag

~

PRIJZEN I AGENDA
Uitslag Prijsvraag Nieuw logo
Tot en met de laatste inzenddatum ontvingen
we dikke enveloppen met prachtige ontwerpen voor een nieuw logo. Op Ljanuari waren
22 inzendingen binnen. Helaas werd er al
direct een gediskwalificeerd: zijn naam stond
vrolijk vermeld en we wilden alles erg anoniem houden.
De jury,

Agenda
Zondag 19 april:
BABYLON 5 conventie
Lokatie: Cultureel Jongerencentrum Azctod
Meerndijk 126
3454 HV De Meern

Informatie:
Fed-Con Gmbh
Schiszlerstrasse 4
86154 Augsburg, Duitsland
Fax: 0821-219L937
Tel: 0821/2190932 maandag-donderdag van
1700 tot 1900 uur
En op Internet: http://wwwJedcon.de

bestaande uit Lucie Blom,

Jaap
Adrie
Baak, Harm Koopman en Gert Kracht, stond
voor een moeilijke taak. Er waren prachtige
inzendingen bij!

Moerman. Robert van den Akker,

Toch kwam men tot een uitspraak.
Het bekroonde ontwerp:
Aanvang: 12.00 uur
Sluiting: 18.00 uur
Toegangsprijs: f 7,50 leden,
f 12,50 niet leden
Jeffrey Epping ontving uit handen van Adrie
Baak het felbegeerde jack!

Eervolle vermeldingen gingen naar:
Ercu Oztekin, hij ontving een First Contact
Thermosflesje
Bernard Schendstok kreeg een First Contact
wekker en
Daniel Hagmeijer een First Contact pen
Alle vier hebben inmiddels hun prijs ontvangen en de overige inzenders ontvingen hun
ontwerp terug. U kunt het nieuwe logo al
bewonderen op onze website: www.tfd.nl en
binnenkort, als u uw pasje ontvangt.

Op de dag zelf zijn er handelaren met allerlei
sf-spullen. We hebben een verloting met schitterende B5-prijzen, kostuumwedstrijd,
kwis,
tentoonstelling van Babylori-S materiaal
een heleboel verrassingen waar we
nog druk mee bezig zijn!

14juni 1998:
Kling-Con 98 in Haarlem

We willen er de nadruk op leggen dat dit een Opnieuw een Star Trek-conventie, georganidag is voor alle sf-fans, niet alleen voor seerd door The Flying Dutch.
Babylon 5 fans, hoewel de nadruk natuurlijk
20 juni tot 25 juli:
wel op B5 ligt. Uiteraard is The Flying Dutch
Dusseldorf
ook aanwezig!
De Star Trek Wortd Tour. Op dil moment
Hoe er te komen: Per auto neem je de A 12 en helaas nog niets bekend, maar we proberen er
op de B5-conventie meer over te weten en
sla af bij De Meern.
zeker
op 14 juni. Uiteraard staat in het eerstPer bus vanaf Utrecht Centraal Station neem
volgende
blad meel' informatie. Wie een 'norje bus 180 (richting Gouda. Die stopt voor de
deur. Bussen 127 (richting Breukelen) en 128 male' fax heeft, kan via de postbus het num(richting Woerden) stoppen vlakbij. Het beste mer doorgeven, waarna de informatie gefaxt
is de chauffeur te vragen Azctod om te roepen. wordt, zodra die beschikbaar is. Je kunt
natuurlijk ook een aan jezelf gerichte envelop
met postzegel naar ons sturen. Je krijgt dan de
17-19 april 1998
informatie, zodra we die hebben.
Duitsland: Federation con 6
In het weekend van L7 tot 19 april 1998 wordt
in het Maritim hotel in Bonn een Pederation
Con gehouden. Robert Duneau McNeill (Tom
Paris) zou komen, maar volgens de laatste
gegevens zijn de gasten nu: Rene Auberjonois
(Odo), Nichelle Nichols (Uhura), Robert
Beltran
(Chakotay)
en Kate Mulgrew
(Janeway). De toegangsprijs voor het hele
wekend is 230 DM. Kamers reserveren in het
Maritim hotel is helaas niet meer mogelijk!
Wellicht heeft de VVV nog info?

Tenslotte vraagt Leon van de Moosdijk liefhebbers voor een kampeerweekend:
Gezocht: enthousiaste, actieve mensen die zin
hebben om in de maand juni deel te nemen
aan een kampeerweekend 'Shore Leave '98'.
Dus: heb je zin om met een groep gezellig
bezig te zijn met Star Trek, laat dan iets van je
horen en schrijf voor informatie naar de postbus, met vermelding t.a.v. Leon van de
Moosdijk.

BRIEVEN EN OPROEPEN

onder redactie van Lursa &- B'Etor

De dames Duras.tLursa en B'Etor, hebben de een' conventie. Je hebt al genoeg van die
moeilijke taak op zich genomen, alle brieven te vreemde bijeenkomsten in je eigen miezerige
lezen en te beantwoorden. Zoals iedereen weet landje. EN DAN ZEURENZE AL DAT HETTE VER
zijn het geen makkelijke dames, maar ze doen WEGIS! Verder heeft ze een slaapplaats over!
hun best! De een antwoordt in HOOFOLE'nERS Kijk maar uit. Je weet nooit wat de bedoelinde ander doet het normaal. ..
gen zijn van een Human vrouw. HA! EN MET
JOUWEETJEHETWEL, HÈ B'ETOR!

980301
980303
Jemen Bakker (16 jaar) speelt kèyboard en is
op zoek naar bladmuziek van Star Trek. Hij wil
graag hebben: de eindtitels van alle Star Trekfilms van TOS (ook muziek uit de films zelf),
bladmuziek van First Contact, muziek uit de
series is ook goed maar niet de titels van de
series. Ook sound effects zijn welkom, evenals
culturele muziek van Klingons en Vulcans.
Een muzikant! Ook jij bent zo slim geweest
om erbij te zetten dat je ook Klingen muziek
wilt spelen. Hierdoor kan ik je niet afkraken

Te koop aangeboden: Star Trek-artikelen van
OS9: een Bajoran uniform (maat M) van Major
Kira Nerys met echte spraakcommuniestor die
zegt: "Ops here, go ahead", een medical trieerder met 4 verschillende geluiden, een maquispin, poster (uit Engeland) van Voyager met
kleine foto's van de crew onderin, Borg-box
met drie video's (helaas zonder i-shirt) en
diverse andere artikelen. Heb je interesse,
schrijf dan naar Miriam Aarts of bel met haar
Space Maxer: 06-606.35.085.

Weer iets over het CCG-spel! Er is misschien
nog hoop voor jullie! Dit is niet zo'n slap
Federatie-spelletje. Het is een wartiersspel.
VRAAG MAAR AAN ALEXANDERBLOEMEN,DAT
IS EEN KLINGONUEFHEBBER
DIE MET KLINGON
DECKSPEELT!EINDELIJKEENHUMAN NAARMIJN
HART! BEHALVEDAN DATHIJMET HETWERELI)KAMI'IOENSCHAP OVERLIEP NAAR
DE
FEDERATIE
..... Laat het me verder niet merken
dat je onze kaartjes er niet in stopt. Anders is
jullie deck echt hopeloos. Veel eer kan je
ermee verdienen als je wint! Vergeet niet: reH
Weer iemand die zijn troep kwijt moet. Ik ben Suvrup tlhlngan SuvwI'(3)! Verder moeten
benieuwd hoeveel gekken daar nu naar schrij- jullie allemaal naar deze website gaan en kijven. Gefeliciteerd, een echte spraakcornrnuni- ken bij de Kivas Fajo-collectie. Hierbij zit een
cator die Engels praat. Koop liever een kaart van ons samen. JOEPIE!Je zult zien:
Klingon communicator, MAAR DAN WEL EEN samen zijn we onoverwinnelijk! EN DUSNIET
MET EENUNIVERSAL
TRANSLATOR
ERIN,ANDERS ALLEENALS HETGAATOM HETZINGENVAN EEN
SNAPJEERNOGGEENBALVAN.
KUNGON OPERA!

980304
omdat je alleen maar slappe Federatiemuziek
speelt. Maar je hebt vast niet de aanleg om een
Klmgen Opera foulloos te zingen. EN ZEKER
NIET TWEESTEMMIG
ZOALSWIJ! Daar moet je
spieren voor kweken! Muziek is erg belangrijk
voor een Klingen, maar wij worden niet
geroerd door muziek. Alleen slappelingen huilen om muziek. Echte krijgers zeggen muOuQ
bom (I) als muziek hen bevalt. Persoonlijk ben
ik ook al jaren op zoek naar bladmuziek van
ST. JIJ?!?Ik kan je dus niet verder helpen. Wel
zal ik het leuk vinden als je het even doorgeeft
als je wat hebt gevonden. EN DAN??GA JE DAN
VIOOLSPELEN
OFZO??Je kunt veel zeggen maar
veel van de muziek uit Star Trek heeft echt
karakter, IK ZEGAL NIKSMEER,HOOR...
( I) Het Iied steekt me

980302
Hallo! Welk meisje (omgeving Amsterdam)
wil met mij, Denise, naar de Federation Con 6
in Bonn? Het is van 17-19 april. Ik heb namelijk een slaapplaats over in het hotel waar de
conventie wordt gehouden (het hotel is nu
vol !). Je kunt mij bellen (06-54.677 .617) of
schrijven via de redactie.
Niet op reageren! Je gaat toch niet helemaal
moeite doen om naar Duitsland te gaan naar

Dit zijn kaartjes die niet door Decipher zijn
gemaakt, maar door spelers zelf en dus in geen
enkele set zitten.
Het adres: http://www.decipher.com/
Door de grote Borg-cube met Star Trek eCG
aan te klikken kom je bij de pagina met het
overzicht van de verschillende dingen die hier
over het kaartspel te vinden zijn.
Rernco de Heus, Utrecht

(3) Een Klingon warrior is altijd bereid om te
vechten.

Sander Rodijk (18 jaar) zoekt mede-Trek-fans
(16-18 jaar, m/v) die in de directe omgeving 980306
van Den Haag wonen om een vriendschap mee
te beginnen. Lijkt het je wat en woon je in of Beste TFD,
rond Den Haag.veageer dan!
ELke keer als ik een aflevering van een van de
Star Trek-series bekijk valt het me op dal de
Och och, volgens mij zijn jullie hopeloos, Starfleetrnensen op zo'n "ouderwetse" manier
altijd maar weer vrienden zoeken. Zolang het met de boordcomputer communiceren. Ze
is om je krijgsku nsten te oefenen, maar dat zal maken namelijk, zover als ik het kan bezien,
wel niet. TUURLIJKNIET,ZAL WELWEERPRATEN, gebruik van twee invoersysternen: voice recogPRATEN,PRATEN
WORDEN.OF MISSCHIEN
SAMEN uition (sternherkenning) en touch sereens (aanHEGHYUCH(2) DRINKEN?
raakschermen). Beide methoden zijn "state of
(2) zeer sterke chocoladedrank
the art" in de laat 20ste eeuw (touch sereens
bestaan sinds begin jaren '80 en voice recognition begint nu betaalbaar te worden voor PC980305
gebruikers, met pakketten als Dragon Oictate
en sinds kort kan de computer ook hele zinnen
Beste Lursa en B'Eror,
herkennen in plaats van alleen losse woorden)
Ik schrijf naar aanleiding van de brief van maar in de 24e eeuw zouden deze methoden
Hinke M. Boer (97 I 207) uit clubblad nr. 6 van net zo "quaint" (om met de woorden van
1997.
Scotty in Star Trek IV te spreken) zijn als een
Eigenlijk is het niet alleen een reactie daarop, oude mechanische schrijfmachine nu begint te
maar meer een tip voor iedereen die het kaart- worden.
spel speelt. De checklist van het Qvcontinuüm
Er wordt tegenwoordig al geëxperimenteerd
is, net als die van alle andere sets, te vinden op met hersengolfinvoer waarbij gedachten als
het internet. De fabrikant van de kaartjes hersengolven in de computer worden ingelezen
(Decipher) heeft een eigen website. Daar zijn en deze als het ware de gedachte van de
niet alleen de checklists te vinden; de kaarten gebruiker kan lezen en omzetten naar opdrachzelf zijn er ook te bezichtigen.
ten. Hebben de technische jongens van
Heel leuk om te bekijken zijn de drearncards. Pararnount hier nooit van gehoord, of vinden

ze het gewoon saai als die Federatiejongens en
-rneisjes denkend hun computers besturen?
Her vair me trouwens op dar Klingons,
Cardassians, Romulans etc. nooit legen hun
computer praten. Hebben deze volken wel de
beschikking over de meer geavanceerde hersengolfinvoermethode en de Federatie niet en
zo ja, komt dat door technisch onvermogen of
hebben de Federatieboys weer zo'n onzinnig
verdrag gesloten met deze volken als dat verdrag met de Romulans dat hen het gebruik van
cloaking devices verbiedt (behalve op de
Defiant).
Nog een vraagje voor de dames Lursa en
B'Etor.zijn jullie eigenlijk niet dood, omgekomen in de film Star Trek VI? Hoe hebben jullie je uil die explosie weten te redden, of schrijven jullie vanuit de eeuwige jachtvelden?
Marlijn Janssen
Iemand die denkt dal hij intelligent
is!
Natuurl ijk is de Federatie te dom om met hersengolven te werken. Ze hebben namelijk helemaal geen hersengolven! HAHAHAHA.
Of
gagh en zaagsel moeten golven uitzenden! OF
JEMOETFLINKSCHUDDEN!
DAN KOMENOEGOLVEN ERAAN DE VOORKANTUIT! HÈ BAH, DIT IS
TE ERG!

Uiteraard hebben wij Klingons dat systeem al
lang in gebruik. Dat was eigenlijk zeer geheim.
EN DATGA JIJ NU DUSOPJEGEMAKZITTENvERRADEN?!
Verder wordt inderdaad een aflevering vrij saai
als je bijvoorbeeld Geordi alleen maar ziet staren naar computer. Je kunt dan niet volgen wat
hij van plan is om te doen. B'ETOR, JEZIT ER
WEEROVERHEEN
TE KLETSEN
...
Dan nog iets over je opmerking over ons ...
Volgens mij ben jij echt niet slim! Dacht je
werkelijk dat wij zo gemakkelijk doodgaan?
We zitten hier namelijk in een alternate universe. Zouden we volgens de Star Trek-geschiedenis niet net vier jaar oorlog achter de rug hebben? (De Eugenic Wars) Als je goed nadenkt is
dat niet gebeurd en hebben we ook niet supermensen gemaakt als Khan Ncouien Singh. Dit
betekent dus dat we niet dood zijn gegaan,
maar in de tijd zijn teruggereisd. IK KAN ME
OOKNIETVOORSTELLEN
DATWEIN STO-VO-KOR
VANDIE SUFFEBRIEVENZOUDENKRIJGEN.By the
way, het was niet in ST VI, maar in
Generatiens ST

vn.
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Beste Flying Dutch,
Wegens ernstig ruimtegebrek en veranderende
interesses binnen Star Trek ben ik genoodzaakt
om een deel van m'n verzameling weg te doen.
Het is gewoon ZONDE om alles zomaar weg
te gooien en misschien kan ik er andere fans
blij mee maken voor een vriendenprijs. Het is
een enorme lijst, wat niet verwonderlijk is na
25 jaar verzamelen.
Leuk zijn de commentaren van Lursa en
B'Etor, zeer humoristisch! Ik wacht het volgende nummer in spanning af (valt net in de
brievenbus).
Live long and prosper,
Christa Prins
De lijst omvat o.a.: kaarten (CCG, TNG trading cards season 5, Golden Trivia cards), boeken ("Generations" met kleurenfoto's, Ferengi
rules of acquisition, TNG Starfleer Acaderny I,
2 en 3, Next Generation Companion - eerste
druk, New Voyages U, Starlog Movie
Magazine Search for Spoek) en verder een
kleine TNG Handphaser (licht en geluid), zak
vol ST-buttons, pins en opnaaiemblemen.

Odo en O'Brien niet. Die zagen er gewoon

2 legpuzzels.
Alles is in goede staal en 'fully
Tja

wat moet

ik hier over zeggen.

moet je de huid vol gescholden

belachelijk uit! TSJA, WKr VERWACHTJE DAN
VANZO'N... ZO'N... NOUJA, LAATMAARWAAIEN!

functional'.
Eigenlijk

worden.

ALS

HET OM SCHELDBN GAAT BEN JU WEL 'FULLY
FUNCTIONAL', ZUSJE. Je doet die spullen

niet

alleen weg omdat je er geen zin meer in hebt,
maar ook om ruimtegebrek.
wel

hebben.
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TJA, JE KAN MAAR

EEN HOOP ROTZOOI HEBBEN. Die phaser wil
trouwens

(5) Ferengische hond of een Ferengisch inferieur persoon

Altijd

wapens voor een vriendenprijsje

handig

ik

als je

kan krijgen ..

HOEZO, VRIENDEN?? JE ZIT HAAR AF TE KATrEN
EN VERWACHT DAN OOK NOG IETS VOOR EEN
VRIENDENPRIJSJETE KRIJGENI FIJNEVRIENDIN
....

Laten we nog een ding rechtzetten: WIJ ZIJN
NIET HUMORISTISCH MAAR ZEER SERlEUS!!!!
Nou NIETOVERDRIJVEN,
ZUS! BLJATH'E'YLMEV
(4). WIJ HEBBENHARDSTIKKEVEEL GEVOEL
VOOR HUMOR.DE VRAAG IS ALLEEN OF DIE
HUMAJ'ISERIETSVANSNAPPEN.
(4) Hou je kop!
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American Star Trek collector in the US would
like to trade collectibles
and acquire
Dutch/European
Star Trek collectibles not
available in the Unired States. Particularly
interested in Star Trek paperback novels written in languages other than English and would
prefer stories focusing on the Original crew.
Please write to:
Vince Maiocco
146 Park Ave.
Swarthmore, PA 19081 USA
e-mail: vmaiocco@voicenet.com
WWW site: http: www.voicenet.com/
-vmaiocco/index .html

AI verschillende jaren ben ik op zoek naar boeken van de eerste Star Trek-serie die ik persoonlijk beter vind dan Star Trek The Next
Generation. Maar ik heb ze nog niet kunnen
vinden op twee na, terwijl van de tweede serie
ongeveer om de twee weken een deel uitkomt.
Vandaar mijn volgende vragen:
Zijn die delen van de eerste serie nog ergens te
koop en zo ja, waar?
Als ze er niet zijn komen ze dan binnenkort of
op lange termijn nog uit?
Weet u of deze serie nog een keer op een van
de Nederlandse tv-zenders komt en zo ja,
welke zender en wanneer?
Mevrouw Venerna, Den Bosch

Zeg Lursa, heb je het al gehoord? Dit blad gaat
in kwaliteit vooruit! Er komt een Klingon taalIk denk dal ik maar met commentaar verwijs
cursus. JOHi?! EN GAAN WU DAN LESGEVEN?
naar het berichtje hierboven. Ik heb denk ik
Misschien kunnen we die mensen onze taal
wel genoeg over TOS gezegd. Ga jij je gang
wel leren. Nee, eigenlijk toch niet! Ze zijn te
maar eens LUI'sa! IK?? JIJ BENTHIERDESPECIAslap om het juist uit te spreken! HAAHAH!
LIST VAN DE GRIJZEOUDHEID!EN DIE BOEKEN,
Ben jij trouwens naar die conventie in Zwolle
TSJA,ALTIJDFIJNOM 1'13 HEBBENALS JE MOEILIJK
geweest? Je weet wel die 8 februari was. DAT
IN SLAAPKUNT KOMEN.DAN LIG JE NA DRIE
MLNUTEN
AL TE KNORREN.
De oude serie van ST wordt op het moment
alleen uitgezonden op vrijdagavond bij BBC2
om ± 19.00/19.25 uur.

980310

Wie weel op welke videoband van TNO de
atlevering stond waarin de Enterprise in een
soort tijdlus blijft hangen waardoor ze elke
keer weer alles opnieuw beleefden, zoals dat ze
Oh we gaan in het Engels over. Moet dit dan aan tafel zaten te kaarten en Beverly Crusher
ook Engels commentaar hebben. OK, another zelf al doorkreeg dat er iets niet klopte, doordat
Hurnan who wants more stuff of ST TOS. ze van een van de spelers zo kon zeggen wat
Schandalig gewoon, dal hij boeken van de die op tafel zou gaan neerleggen.
oude serie wil hebben. Vooral als het gaat om H.J. Visser, Amsterdam
Kirk, bah de naam klinkt gewoon al afschuwelijk. Als een verengan Ha'OIbaH !! (5) Echt Dat was een lange zin!!! Tjonge. Nooit
zo'n anti-Klingen mens. Vreselijk, vindt zich- gehoord van punten?! Maar goed dit is het antzelf fantastisch. Hij is ook die sukkel die voor woord op je vraag: Het is de aflevering 'Cause
het verdrag heeft gezorgd van de Federatie. Hij and Effect', seizoen 5, band 59.
is eigenlijk de reden waarom de High Council
boos op ons is. Elke keer als we een KUK NOU,KERSTKAARTEN!!
Federatiescheepje neerschieten is het weer Wat zijn ze toch weer verschrikkelijk creatief!
al die vrolijke
kerstwensen.
zover. Zielig gewoon. Wat een geluk dal het Vreselijk
Dominion er even voor zorgde dal we er weer Helemaal dat gelukkig nieuwjaar. Als je dan al
flink op los mochten knallen. Maar daar moest een kerstkaart moet sturen, doe dal dan in
natuurlijk Sisko weer een Slokje voor steken. Klingon en wens ze dan een eervol nieuwjaar.
Hoewel hij toch wel een heel erg knappe DAT ZOU NIET EERLIJKZIJN! GELUKKIG KAN
Klingen maakt... NOU! VOND JE DATOOKALl NOG,MAAR EERVOL?HUMANS?Ik geloof echt
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zou IK DANTOCHNIETHARDOPDURVENZEGGEN!
Genoeg gezeurd. Lursa, aan jou de eer om een
eind praatje te maken. WAT EENEER!MAAR IK
MOETWELOPM'N WOORDENLETTEN
... JIJ HEBT
AL EENSBIJNAONZEPLANNENVERRADEN
ENNET
HEB JE OOK AL zrrrex VERTELLENOVERONZE
COMPUTERS
DIE DOORHERSENGOLVEN
WORDEN
AANGESTUURD.
IK HOUHETVOORGEZIEN.TREK
JE LAARZEN AAN, DAN GAAN WE NAAR DE
TERA'NGANHOL(6).

(6) Klingon muziekclub

FI~ST~CON IN ZWOLLE
Een prachtige locatie en opnieuw weer veel
te doen. Zo'n vierhonderd mensen vonden
de weg naar De Bolder. Natuurlijk was er
ook weer een verkleedwedstrijd en de uitslag daarvan was:

briefkaart (dus geen brief) en stuur die voor
15 april 1998 naar Postbus 135, 3500 AC
Utrecht,
of stuur ze via e-mail
naar
redactie.tfd@club.tip.nl.

De vragen:
Jurering verkleedwedstrijd First-Con '98
Hoofdprijs
1\veede prijs

I. Wat hebben sommige Klingons met
Shakespeare? Noem een Klingon die graag
Shakespeare citeert.

Jaap Moerman als Borg
Alexander als Klingon
als son of Fred
Helma Cijs al Kes

2. Welk instrument zien we Miles O'Brien
een keer bespelen op de Enterprise-D?

Derde prijs
Troostprijzen:
Manuel Regien als half mens, half Romulan
Chi-Wai Hung als Borg
Hinke Maria Boer als Vulcan
W,il Zentjens als Klingon Kelag

3. Hoe noemen en zien de Ferengi de hemel?
En hoe zien ze de hel?
4. Wat is de juiste spelling?
A. Kobayasi Maru
B. Kobayashi Maru
C. Ckobashyi Maru
D. Kcobayasi Meru
E. Kobayushi Meru

De prijzen werden beschikbaar gesteld door
Sorry no Subtirles. De Kier, Warp 9, PBM,
Williams,
Wonderland
en
Christal
Entertainment

Kling-Con '98
5. Wat is een Feinberger?
Op zondag 14 Juni is de volgende conventie
van dit jaar. De plaats is Hotel Haarlem-Zuid,
waar het die dag Klingons zal toegaan. Een
week na de Haarlemse stripdagen en een
week voor vaderdag. Voor de echte fans (van
strips, vaderdag en Star Trek) dus een druk
maandje!
Deze keer als nieuw item de ART-ROOM. In
de art-room zal plaats worden gemaakt voor
de kunstenaars onder de leden. Het is de
bedoeling dat hier kunstzinnige uitingen met
als thema Star Trek terug te vinden zijn.
Uiteraard zal de steeds drukker' wordende
kostuumwedstrijd ook weer gehouden worden. Dit naast de al bekende video-vertoningen waarover meer in het volgende nummer.

tiepagina te vinden zijn inclusief een routebeschrijving, inschrijfformulier
voor de kostuumwedstrijd en het Carpool-plan.
De deuren gaan om 12.00 uur open en sluiten
om 18.00 uur. Ook niet-leden zijn weer van
harte welkom dus neem die kennis mee en
laat hem meegenieten van onze gezellige
conventies. Maak hem dan ook direct lid,
want dan profiteert hij of zij van maar liefst
5,- korting op de toegangsprijs.

Nieuwe Prijsvraag!
Deze keer een aantal vragen om te beantwoorden. Schrijf uw antwoorden op een

6. Wat js de grootste angst van Uhura?
7. Hoe kun je toch door deflectorshields heen
transporteren?
8. Wat zal een Vulcan over het algemeen niet
eten en waarom niet?
A. Plorneek soup
B. Biefstuk
C. Pizza
9. Hoeveel manen heeft Bajor?
A. Een
B. Drie
C. Vijf
D. Geen
10. Wie of wat wordt ziek in de VGR aflevering 'Learning Curve' en waardoor?
En dan nu de prijzen:

Er zijn DRIE CD-ROM spellen te verloten:
- Man in Black,
- 7th Legion
- Rarna, adventure game, inclusief boek
De spellen werden aan ons geschonken
door HOMESOFT.

Noordeinde 128i
Postbus 65, 1120 AB landsmeer
Telefoon 020 . 4826557
Telefax 020· 4826558
e-mail; imogodry@worldo(ess.nl

