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REDACTIONEEL
Dit nummer, u hebt het vast wel gemerkt, is dikker dan anders. 8 pagina's
meer en uiteraard meer informatie voor u.
Het interview met Q is nog niet gelukt, maar eind augustus is hij in Berlijn
en dan proberen we hem te strikken. In dit nummer wel een aantal uitspraken van acteurs die op de conventie in Bonn waren.
En verder? Ukunt lezen over sprongen in de tijd, het 'vreemdgaan' van onze
acteurs en nog veel meer!
Ik wens u veel leesplezier.
LBC
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NIEUWS
Door: Ronald Meerman
Is er nog ander nieuws dan Star Trek 9?
Als jc zo eens langs een paar sites surft op
hel net (het cchtel), dan zou je haast denken van niet. Toch wel: er zijn hele sterke
geruchten dat Dax uit DS 9 stapt!!
Aan het einde van de zesdeserie zou ze het
echt voor gezien houden en er mee kappen!
What aloss!! Benieuwd hoc ze dat gat
dichten....
Maar goed, het meeste nieuws gaat dus
over de nieuwe film, waarvan de opnames
natuurlijk allang in. volle gang zijn. De
planning is om 18 december dil jaar de
film in première te laten gaan, dus wc hebben nog even de tijd.
Het script, zoals dat op een aantal sites te
vinden is ziet er nu als volgt uit: op een
ideale wereld, bekend als 'thc Briar patch'
wonen de zogenaamdeBaku. Dit volk gaat
(zoals elk volk) gewoon z'n gang, maar
wordt door 'gecloakte' teams van zowel
Starfleer als de Son'a geobserveerd.
Totdat er iets gebeurt met één van de teamleden: Data! Hij slaat op hol en begint in
het wilde weg om zich heen te schieten.
Picard en de rest van zijn bemanning aan
boord van de Enterprise-E krijgen een
boodschap van admiraal Dougherty en de

leider van de Son'a (Ruafo). Picard heeft
12 uur de tijd om zijn team te vinden: zijn
mensen zijn gevangen genomen door de
Baku. Picard en Worf vliegen met een
shuttle naar de planeet en worden onderweg daarheenaangevallen door Data vanuit een ander schip.
Eenmaal op de oppervlakte van de planeet
ontdekt Picard een nog groter mysterie
dan hij ooit gedacht had. Hij komt er ook
achter wal de echte intenties van de Son'a
en de Baku zijn, waarom Data niet goed
functioneerde en hoc Slartleet bij dit alles
betrokken is.
Onder het oppervlak van deze mooie planeet ligt een geheim dal de Federatie op
haar grondvesten zal doen schudden. Dit
geheim is een hoop mensen heel veel
waard, inclusieF de totale vernietiging van
de planeet, maar ook de vernietiging van
de Enterprise! ! Dat belooft wat!!
Dit wat betreft de grote lijnen van de film.
De kleine lijntjes zijn veel leuker en wisselen zo ongeveer per dag. Hier een paar
van die lijntjes:
- de titel van de film zou Star Trek: Prime
Directive worden, maar is ook alweer veranderd. Op de set worden grappen
gemaakt over een 'eigen' titel' Star Trek:
Beyond Belief. Het gerucht gaat dat
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Patriek Sicwart zelf zijn veto heeft uitgesproken tegen de titel Prime Directive.
De laatst bekende werktitel is Star Trek:
Defiance.
- Nog meer grappen en grollen van de set:
F. Murray Abraham (Ruafo) schijnt een
perfecte imitatie te kunnen geven van
Kirk en Picarel.
- Het budget voor de film is inmiddels de
70 miljoen dollar gepasseerd!Ter vergelijking: First Contact heeft 40 miljoen
dollar gekost.
- Er schijnt in juli al een trailer te komen
voor de film. Dit allemaal dankzij
Jonathan Frakes (Riker), die ook deze
film regisseert. Mede dankzij Riker komt
er waarschijnlijk binnenkort ook een officiële site van hem en Riek Bcrman, die
alle geruchten de wereld uit willen helpen. Zou wel jammer zijn. Fantaseren
blijft leuk!! Maar tot die tijd blijf je alle
geruchten en fantasieën hier lezen....
[ets wat helemaal los staat van de nieuwe
film is 'het raadsel van het verdwenen
kostuum'! Tijdens een Star Trek-tentoonstelling in Sydney (Australië) werd ook
het kostuum getoond van General Chang
uit Star Trek 6 'The Undiscovered
Country'. Nog tijdens de tentoonstelling

is het kostuum verdwenen en na veel
gezoek en hectische tijden op het net was
het terecht: het wordt in de nieuwe film
gebruikt voor 'iemand die op de Klingon
troon zit'.
Een anderesite bevestigt de 'verdwijning'
van het kostuum, maar geeft aan dat dit
kostuum gedragenzal worden in de nog te
maken IMAX-film.
Om het nog gekker te maken: er is al een
site die de eerste geruchten over de tiende
Stal Trek-film plaatst. We zullen je de
details besparen, eerst maar de negende
film afwachten.

Rectificatie Klingon artikel
In het maartnummer van The Flying
Dutch, verscheen een artikel dat door
Ronaid Patterson was geschreven. Na
publicatie bleek dat er enkele onjuistheden in het artikel stonden. Linda den
Hollander schreef ons:
'De Europese Klingon club bestaat niet
meer. Er bestaat nu alleen nog een

Amerikaans deel en dat wijkt op veel
plaatsen af van hetgeen in Europa
wordt/werd gedaan. Ook is Ronaid
Pattersen geen sectorleider meer. De club
heet nu Sernething Else en is in feite een
voortzetti ng van datgene, waaruit KSF
GSE ooit is ontstaan. Het zijn in feite
voornamelijk dezelfde mensen die met
een breder georiënteerde club zijn verdergegaan. Breder georiënteerd omdat KSF
voornamelijk uit Klingons bestond en S.E.
voor alles en iedereen is. Ook zijn er minder regels en kan in principe alles.'
Het schijnt dat de voormalige Engelse
contactpersoon, die in het artikel werd
genoemd, nogal wat e-mail kreeg, waar ze
niet echt op zat te wachten. Niet meer
doen dus! Wilt u meer informatie over de
S.E, stuur dan een bericht aan de postbus
t.a.v. Linda den Hollander. Wij zorgen dan
voor doorzending.
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TOMPARIS
Door: Rosita Vries

anderen en drie nakomelingen verwekken.

Tom Paris is een populair figuur. Knap,
jong, ervaren en beslist niet dom. Maar
toch zijn er een aantal minpuntjes:
Tom is vreselijk eigenwijs, heeft een
hoge dunk van zichzelf en is een flirter.
En om dat te bewijzen hebben we niet
veel nodig!
'Lifcsigns': Doe vraagt Paris hoe je over
je eerste liefde heen komt. Paris begint te
vertellen over zijn eerste: Susie Crabtrec,
Zij had hem op zijn eerste jaar academie
gedumpt en dat had hem goed ziek
gemaakt. Hij kreeg galbulten en naar
eigen zeggen lag hij een week in bed.
"Thrc hold': Paris muteert en vertelt de
ongeduldige holedokter wat hij zich nog
het meest herinnerde: het huilen op zijn
kamer. Hij vertelt dat hij in zijn jeugd
alles op zijn kamer deed. Ook, met 17
jaar, z'n eerste seks. De ongeïnteresseerde
arts zucht en zegt: 'I put it in your rnedical file'.
'Threshold': WanneerParis Janeway meeneemt, vliegen ze met de shuttle naar een
planeet waar ze in een soort alligators ver,-------------------------,

'Ex Post Facto': De valse
vrouw van Ren, die vermoord wordt, heeft voor
de dood van haar man een
zeer korte relatie met Tom
gehad. Omdat zij Paris
beschuldigt, wil hij
natuurlijk geen contact
meer met haar hebben.
"The swarrn': Tom Paris
en B'Elanna Torres zitten
in een shuttle. Ze raken
aan de praat over Freddy
Bristrow, waarvan Paris
vindt dat hij beslist niet bij
B 'Elanna past. Wat later
nodigt Tom haar uit voor
een 'leuk holeprogramma':
zeilen
op
hel

Comorneer.

'Before and After': Tom Paris en Kes
worden ouders. Kes baart een dochter.
Natuurlijk heeft de luitenant veel meer
meegemaakt. Dat het toch
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niet zo'n engeltje is, begrijpen we hieruit.

"The carctakcr' : Paris zit in
Nieuw-Zeeland in hechtenis.
Door Janeway wordt Tom
daaruit bevrijd en hij wordt
op de Voyager gestationeerd.
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Nou en? II~heb er vijf!!

"The chute': Kim en Paris,
beiden in hechtenis, worden
gered uit een zogenaamde
ondergrondse gevangenis. In
werkelijkheid is dil een ruimteschip. Weer moet Janeway
ingrijpen om alles recht te
breien.
'Time and Again': De kapitein en Tom Paris komen in
een tijdrimpel waardoor zij
vlak voor een explosie op een
nog niet ontplofte wereld
terecht komen.

'Invcstigaiions': Paris verlaat de Voyager
en transporteert naar een Talax iaans
vrachtschip. De Kazon nemen hem over
om zijn bruikbare informatie over
Starneet en de Federatie met schepen en
al. Later ontsnapt hij met een KazenshuttIe, terug naar Voyager...
Paris' bestevriend is Harry Kim, waarmee
hij samen naar Delany sisters wil om ze
ook eens 'in te pakken' of beter: om ze te
versieren. Harry zegt dat hij een vriendin
heeft. En Paris (nog een bewijs dat 'ie een
flirter isl) zegt 'Nou en? Ik heb er vijf!'
Alle fans van Tom Paris vragen informatie over hem. Wel, hier is hel dan. Was het
wel genoeg???

FED CON .198
Door: Lucie Blom
Voor Star Trek-fans in Amerika is het
niets bijzonders: speciale Star Trekconventies worden bijna wekelijks
ergens in het land gehouden en er zijn
zelfs zeereisjes met acteurs uit de verschillende series.

Na ontvangst van onze Con-badge kregen
we toegang tOl de eigenlijke conventie. Een
onzichtbaar stempel op onze hand zorgde
ervoor dat niet twee mensen op een kaart
naar binnen konden. Direct na de ingang
begon het feest. Veel handelaren met prachtige merchandise, waaronder aliens op sterk
water ... Een transporter waar je jezelf kon
laten fotograferen, terwijl je op het punt staat

Dergelijke conventies zijn heel groot
opgezet en vaak is er een flink aantal
acteurs aanwezig. Die aanwezigheid wordt
door de mensen van filmmaatschappij
Pararnount bestuurd: alleen als zij het
goedvinden, mag een acteur naar een conventie. Voor onze fanclub is de aanwezigheid van acteurs vooralsnog een droom:
we kunnen het simpelweg nog niet betalen!
Maar er zijn andere mogelijkheden. In de
landen om ons heen worden grote conventies gehouden. Zowel in Engeland als
Duitsland worden regelmatig conventies
gehouden. Zo ook in het weekend van 17
tot 19 april in het Maritim Hotel in Bonn.
Het hotel stond dat hele weekend in het
teken van Star Trek. Andere hotelgasten
keken dan ook hun ogen uit: de lounge
werd bevolkt door vreemde creaturen, in
de lift kon je Data tegenkomen, maar ook
een Ferengi en 's avonds zag je menig
Starfleer uniform Rock 'n Rollen in de bar.
De organisatie was perfect: Duitse degelijkheid vierde hoogtij, maar dal zorgde er
ook voor dat bijvoorbeeld een handtekcningsessie, 'snel' verliep. Voor de organisatie was dil de zevende keer!

te verdwijnen.
De videomaatschappij CIC natuurlijk had
een 'nasynchronisaticwedstrijd'
bedacht. Wie
kon het beste de stemmen op de videoband
in het Duits nazeggen? Zeer komisch, vooral
als een hoog mcisjcssrernmeije Janeway
trachtte na te doen: 'Shiclds auf!' Overigens
heeft CIC Duitsland besloten om binnenkort
zowel de originele versie als de nagesynchroniseerde op een band uit te brengen.
Op de bovenverdieping waren een aantal
ruimtes ingericht. Een daarvan met modelbouw. Diverse Enrcrprises, waarbij de
beschadigde opviel: prachtig nagemaakt en
geschilderd. Een grote ruimte met SpaccArt, waar een klein beetje 'art' en veel kitsch
te bewonderen viel. Ook voor diverse clubs
was een ruimte ingericht. Diverse Star Trekclubs. Klingonclubs en organisatoren van
andere conventies, onder andere in
Zwitserland!
Twee zalen: het Holodeek I, waar voornamei ijk video's werden geloond en de Main

Bridge, een grote zaal, waar een 4000 mensen in konden. Daar werd dan ook de openingsceremonie gehouden.
Persconferentie
Voor de definitieve openingsceremonie
werd een persconferentie gehouden. Een
vijftigtal persmensen en fotografen kon
vragen afvuren op de vijf acteurs: Kate
Mulgrew (Jancway in Voyager), Robert
Beliran (Chakotay in Voyager), Tim Russ
(Tuvok in Voyagcr), Max Grodénchik
(Rom in DS9) en NicheJle Nichols (Lt.
Uhura in TOS). De dame die de acteurs
voorstelde, ging drie maal in de fout: Max
stopte ze bij Voyager en de beide dames
noemde ze 'Misses' in plaats van 'Miss'.
Kale vertelde dat ze het heerlijk vindt om
als vrouw in de serie mee te spelen.
Janeway is een goed voorbeeld van een
vrouwelijke leider: gepassioneerd, leuk en
betrouwbaar. De acteurs in Voyager zijn
een grote familie. Weliswaar is Jennifer
(Kes) nu weg. maar het blijft een grote
familie. Nichelle vertelde hoe ze haar
vliegtuig had gemist en nog steeds op haar
bagage wachtte. Op dit moment is ze erg
actief in het houden van een speciale tour,
waarin Scouy, Chekov en zij in Amerika
en Europa rondreizen. Ze zijn tot 1999 volgeboekt!

er kwamen 3000 mensen naar het Sharidon
hotel. Zo onstonden de conventies.
Paramount bleef niet ongevoelig voor zoveel
support en het gevolg was het maken van
zes bioscoopfilms .. In die 31 jaar is cr eigenlijk niet veel veranderd. De fans zijn hetzelfde en ik krijg erg vecl fanmail. Sinds kort
heb ik mijn eigen website op het Internet:
www.uhura.com. '
Opening

Op de vraag aan Robert of er een love-affaire aankomt met Janeway, antwoordde hij:
'Ik word het een beetje zat dat de schrijvers
ons niet verder laten gaan. We kunnen
eigenlijk geen kant op! Ik hoorde notabene
van een fan dat ik Kate 57 keer heb aangeraakt! Dat wordt dus bijgehouden!' Katc:'lk
weet er meer van, omdat ik met de schrijvers heb gesproken: we worden geen lovers,
althans niet in bed, maar er is wel een heel
speciale band. In welke serie zitten jullie? 4?
Dan vcrtel ik niet meer...·_
Een vraag aan Max hoe het is om de echtgenoot van Lccta tc spelen, beantwoordde hij
met: 'Lcciu werd zijn echtgenote, omdat ze
haar niet aan de dokter wilden geven. Rorn
en Lccta zijn heel gelukkig met elkaar en
willen een kind. We zijn heel benieuwd hoe
het er uit zal zien! Elkaar kussen is wel een
probleem. Ik had haar gewaarschuwd om
niet te tongzoenen, Toen ze daar niet aan
dacht, werd het wel erg pijnlijk!
u doct ze
het niet meer. Die make-up opbrengen duurt
inmiddels zo 'n 2 uur. Gelukkig kan ik af en
toe de tandjes uit doen.'
Hoe raakte Tim Russ bij Star Trek betrokken? 'I k had al meerdere keren meegedaan,
dus had ik voortdurend auditie gedaan.
Tenslotte wilde men mij voor Voyager, maar
het had ook Baywatch kunnen zijn! 'Hierop
reageerde Kaic met: 'Zo!'
ichcllc vcrtelde hoe de fans reageerden
nadat de serie was gestopt. 'Toen bekend
werd dat Star Trek na het 3de seizoen zou
stoppen, kwam cen lawine aan brieven, collages en smeekbeden binnen en men belegde
een conventic. want Star Trek mocht niet
sterven. Men verwachtte 300 mensen maar

...

Gelukkig was de voertaal Engels en dat kon
ook bijna niet anders, omdat de acteurs over
het algemeen geen andere taal spreken en
omdat de man die alles aan elkaar praatte
ook een Amerikaan was: Marc B. Lee, in het
dagelijks leven architect, Iciddc de openingsceremonie en de latere bijeenkomsten
op professionele wijze. De opening begon
met cen Duitse 'Star Trek"- film: een
vreemd ruimteschip landt op het Maritim
hotel en de Enterprise zal daar eens even
wat aan doen. Er wordt immers een conventic gehouden. Schiucrcndc effecten en
mooie beelden, al was hCI acreren wat minder en het was helaas in het Duits. Het slot,
met een knipoog naar 'Men in Black',
oogstte een flink applaus. (Behalve van
degene die Men in Black niet hadden
gezien ..)
Daarna werden de acteurs voorgesteld en
ook de twee andere gasten: Lolita Fatjo,

script coördinator voor TNG en DS9. Zc
participeerde ook in de Star Trek writcrs
workshops die in Amerika en Engeland werden gehouden. Riohard Arnold, officiële Star
Trek consultant, maar van oorsprong een
enorme fan. leder deed een woordje en daarna nam Tim Russ het woord. Hij was een
openbaring. Als Vulcan zonder enige emotie.
stond hij als Tirn Russ op het toncel als een
echte kornick. Vcrtelde ons onder andere hoc
Ethan Phillips (Neclix) af en toe zijn broek
laat zakken en Duneau McNeili (Paris) op
zijn stoel rondjes draait! En dat alles buiten
beeld natuurlijk. Een groot acteur, deze Tirn
Russ, en een aangename zanger! Jazeker, hij
zong voor ons: 'M r, Tuvok, send me a

dream (..)'
Op de vraag wat het ergste was dat hij had
meegemaakt, antwoordde hij: 'Een acteur
die moest overgeven, maar dat was niet in
Star Trek ... '
Tirn heeft een eigen fanclub onder de bezielende leiding van zijn zus, die op de conventie aan Tim vcrtelde dat hij oom gaat worden.

Zaterdag
Zaterdagmorgen om 9.00 uur stond Robert
Beliran op het toneel. Dat was vroeg en voor
Robert blijkbaar te vroeg. Hij riep constant
om koffie, die hij ook direct kreeg. Het vragenuurtje met hem was niet zo geslaagd. Het
merkwaardige met hem is dat ie bijna iedere

vraag met een wedervraag beantwoordde.
Zo wilde hij zijn leeftijd niet vertellen. Hij
meldde ons ook dat hij helemaal niet van sf
houdt. Misschien gaat hij sf lezen als hij 80
is. De rol van Chakotay is gewoon een rol,
meer niet. En Indiaans bloed heeft. hij al
helemaal niet. Hij kreeg de rol door auditie
te doen. Tot op dat moment wist hij niets
van Star Trek! Op de vraag hoe hij het
vindt om als sexsymbool gezien re worden
antwoordde hij: 'Oh?
.I fee I
naked
en ik probeer er zo min
mogelijk aan te denken.'
Welke afleveringen vond hij zelf erg goed?
Robert antwoordde: 'Onder andere
Nemesis, waarin een heel apart taaltje
wordt gesproken - hopelijk niet nagesynchroniseerd - en mijn rol daarin'. Stunts doet
hij overigens niet zelf. En natuurlijk kwam
de onvermijdel ijke vraag: 'U heeft nogal
wat crashes met shuttles. Hoeveel zijn er
eigenlijk aan boord?' Maar ook Robert kon
daar geen antwoord op geven. Schijnbaar
erg veel!
Kate Mulgrew
Na Robert kwam Kate op het toneel en zij
was een verademing ten opzichte van
Robert. Open, vriendelijk, goed inspelend
op de zaal: een ware actrice waardig. Ze
kreeg al snel een aantal cadeautjes aangereikt, wat haar de opmerking ontlokte:
'Zeker voor mijn verjaardag! Volgende
week word ik 43.' Voor haar geen geheimzinnigheid rond haar leeftijd. Haar rol als
Kathryn Janeway kwam als volslagen verrassing. Aanvankelijk was een FransCanadese actrice uitgekozen, maar die
haakte af. Kare kreeg de mededeling op
haar antwoordapparaat en na haar 'ja'
ontving ze een aantal scripts met wel erg
vreemde technische termen. Maar dat was
niet zo'n probleem: gewoon uil je hoofd
leren!
En dan de onvermijdelijke sexvragen: wanneer gebeurt er nu eens wat? Maar ook
Kate kon daar geen antwoord op geven.
En:'wat vonden jullie ervan: ik word door
Paris ontvoerd, maar geen seks, wel hagedissen! '
Het werden twee aangename uren in die
volle zaal en Kate bleef vriendelijk en aardig.
's Middags kon men luisteren naar Max
Grodénchik en Nichelle Nichols. Die middag begon ook de handtekeningensessie,
waar veel belangstelling voor was.

's Avonds heb ik met veel plezier gekeken
naar de Fancy Dress competitie. Er werden
complete toneelstukken opgevoerd en de
mooiste kreeg inderdaad de hoofdprijs: een
groep Vedeks, die langzaam maar zeker veranderden in Men in Black. Schitterend!
De zaterdag was een erg drukke dag, met veel
dagjesmensen en meer verklede mensen. Ook
Babylon 5-personages kwamen op bezoek.
Zondag
De vermoeidheid sloeg toe. Toch zaten er om
9.00 uur weer enkele duizenden mensen in de
zaal. Wachten op Tim Russ en Robert
Beltran. We dachten dat ze samen zouden
optreden, maar dat was niet zo. Eerst Robert,
niet al te lang en daarna Tim, die ons uiteraard weer op een prettige manier bezig hield.
De tweede handtekeningensessie volgde en
begon vroeger dan gepland. Zo kreeg bijna
iedereen de handtekeningen. Daarvoor moest
men eerst de foto's van de acteurs kopen.
Alleen op die foto's werd een handtekening
gezet. Tijdens die handtekeningensessie kreeg
Denise het voor elkaar om een vage afspraak
met Robert Beltran te maken. Ze wilde hem
wel een rondleiding dool' Amsterdam geven.
Hoe dat is afgelopen lees je in haar eigen verslag!

gemaakt. Dus 'we went threesome". Leuk,
maar ook wel een beetje ingewikkeld,
temeer daar beide heren elkaar al 20 jaar
kennen. Daal' zit je dan tussen twee van die
jongens die volkomen op elkaar zijn ingespeeld en snelle bijdehante grapjes maken.
Dat ook nog eens in een taal die je goed
dacht te verstaan. Maar bij nader inzien
kraam je er toch steeds: ' I didn't get that'
en 'Did I miss sornething?' uit. In de tussentijd dat we elkaar wel begrepen, hebben
we ook veel gelachen en heb ik (opnieuw)
te horen gekregen dat Robert Beltran niet

De slotceremonie was schitterend en er werd
gezongen door de acteurs! Voor mij was het
de eerste conventie, maar zeker niet de laatste. Zoiets moet je als fan echt eens meemaken. Volgend jaar is het weer, in het weekend
van 30 april - 2 mei. Je kunt nu al gaan sparen en je ook al inschrijven!

Avondje uit met Robert Beltran
Door: Denise Schröder
Die avond arriveerde ik Om 18.30 uur in het
hotel waar de cernmander van USS Voyager
verbleef. De aprilfeesten waren juist die dag
op de Nieuwmarkt in Amsterdam begonnen,
dus leek her mij een leuk idee om daar te
gaan eten. Daarom belde ik restaurant 'In de
Waag', want met al die drukte was vooraf
bestellen wel noodzakelijk. Ik reserveerde
voor 4 personen, want Robert Beltran had een
vriend bij zich en vroeg me of het misschien
wat gezelliger zou zijn als er nog iemand mee
ging. Maar helaas ... niemand wilde die
avond of was op zo'n korte termijn beschikbaar. Natuurlijk, ZP lak voor Koninginnedag
en wellicht nog belangrijker: Koninginnenacht, had iedereen al andere plannen

van Science Fiction houdt en voordat hij
een rol in Voyager kreeg zelfs nog nooit
naar Stal' Trek had gekeken. Ook de
Amerikaanse modefilms vindt hij niet
geweldig. Hij weigert zelfs om naar
'Titanic' te gaan, omdat hij het belachelijk
vindt dat die film meel' dan 200 miljoen
doller heeft gekost.
Na het eten hebben we een gezellige wandeling gemaakt via het oude Amsterdam
naar een trendy cocktailbar. Op weg daar
naartoe moesten we echter een heel stuk
opengebroken gracht doorkruisen. Het
werd daardoor een wat minder mooie toeristische route, maar wel heel romantisch,
want toen de houten vlonders plotsklaps op
waren en ons een woestijnvlakte restte,
mocht ik vanwege mijn hoge hakken op
Robert's rug meeliften! Wat een heer!
Achteraf jammer dat ik niet de hele
,.,
weg een zandroute heb genomen...
~

.,.,

DE LIEGENDE DOOD, DEEL 2
Door: Dirk Bontes
Het vervolg op de merkwaardige belevenissen van Dokter Bashir met Q
'De Kirtwelters zijn de nazaten van een
obscure - Amerikaanse - christelijke sekte
uil hel begin van de 21e eeuw. De openbaring van Jezus en de bijbelse geschriften
vertegenwoordigden volgens hen de schamele rudimenten van een veel bredere dialoog tussen de mens en het Alwezen, ofwel
God. Ze zagen uit naar een nieuwe, goddelijke openbaring en dachten de komst van
God af te kunnen dwingen door zo ongezond mogelijk te leven, aannemend God zo
tot handelen
te kunnen
aanzetten.
Naruurlijk accepteerde de meerderheid van
de Aardse bevolking deze afwijkende religieuze sekte niet, zowel om gezondheidsredenen als religieuze redenen en uiteindelijk waren de Kittwellers gedwongen om te
emigreren. '
'En sindsdien leven ze hier in
kommervolle omstandigheden, zonder adequate medische zorg,' concludeerde
ik
bezorgd. 'De sterfte door longkankers en
andere kankers moet hier gigantisch zijn.
De enige reden dat ze zo vrolijk zijn is
ongetwijfeld dat ze een carpe diem-rnentaliteit hebben: pluk de dag, want morgen
kun je sterven.'

'Integendeel, dokter,' corrigeerde Q me. 'Er zijn weinig menselijke populaties met gezondere burgers. Kankers
komen hier vrijwel niet voor. De dood
door ziekte is hier vrijwel afwezig, ook al
zijn de mensen hier dragers van bacteriën,
schimmels en andere ziektekiemen die
andere populaties zouden decimeren. Als
er hier iemand doodgaat als gevolg van
een ziekte, dan is dat aanleiding voor een
religieus feest, omdat men van mening is
dat zo'n dood het moment van de goddelijke openbaring bespoedigt.'
'Maar hoe is dat mogelijk!' riep
ik uit.
Q keek me scherp aan. 'Het antwoord, dokter, ligt voor de hand. De vraag
is of jouw onbetekenende verstandje kan
beredeneren wat de Kittwellers instinctief
begrijpen. '
Ik tikte met mijn vingers op het
tafelblad, lichtelijk verbijsterd door de
plotselinge onmededeelzaarnheid van Q.
War bedoelde hij? Hoe durfde hij mijn
verstand onbetekenend te noemen? Wist
hij niet dat ik de beste was van mijn klas?
Nou ja, de op een na beste dan. Ik stond
op het punt mijn kwaliteiten en verstandelijke vermogens op mijn gebruikelijke
manier te roemen, toen er plots een gepijnigde kreet weerklonk.
Een magere
Kittweller stond op, schopte zijn stoel
weg, greep naar zijn
borst, trok grijs weg en
viel toen voorover op
de tafel waaraan hij
tevcor gezeten
was. Zijn peuk lag half
opgebrand naast hem.
Alle gesprekken stopten. De Kinweliers
stonden en rnasse op en
begaven zich naar het
slachtoffer. Velen prevelden een soort gebed.
Ze lachten.
Ik sprong op.
'Die man heeft een
hartaanval gehad!' riep
ik uit. Ik stortte me rusde Kittwellers.

hem helpen!' De haag
mensen was echter
ngbaar .

...

Twee potige mannen grepen me bij mijn
armen en duwden me in de richting van
Q. 'Laat die man met rust, jochie,' voegde
de grootste me in zijn welhaast onverstaanbare dialect toe. 'We moeten de dode
de laatste riten ten uitvoer brengen en
daarbij kunnen we jouw onderbroekenlol
niet gebruiken. Let op je patiënt, zoals dat
hoort.' Met een laatste zetje lieten ze me
alleen met Q. Verbijsterd keek ik naar de
menigte rond de dode. Toen wendde ik me
tot Q, maar in een ondeelbaar klein
moment verdween de Kittweller gelegenheid en zag ik dat ik me plotseling weer in
mijn eigen vertrouwde
appartement
bevond. De omgevingstemperatuur
was
inmiddels opgelopen naar de twintig graden en de vloer voelde behaaglijk warm
aan volgens mijn blote voeten.
'Jij!' zei ik tegen Q. (Jij had die
man kunnen redden door alleen maar met
je vingers te knippen.'
'En met die anderhalve kilo
materie die jouw soort gebruikt om te
denken kun je je ongetwijfeld niet voorstellen waarom ik dat niet heb gedaan?'
vroeg hij sarcastisch en mijn bloed begon
te koken. 'Het is eigen aan stervelingen
dat
ze doodgaan,
dokter
Bashir.
Stervelingen gaan per definitie dood. Jij
als medicus zou dat als geen ander moeten
weten.' Zijn stem klonk zacht, dreigend.
'Wanneer de mensheid niet is opgewassen
tegen de gevaren die hen in de ruimte
bedreigen, zullen ze ophouden te bestaan,
dokter Bashir, en jullie federatie van
beschavingen met hen. Vandaag heb jij
het lot van de mensheid en de federatie in
handen, Bashir. Laat meer dan vijftien
van je patiënten sterven en jullie Homo
sapiens zijn gedoemd, Bashir:' Hel waren
zijn laatste woorden, deze afschuwelijke
bedreiging. Voordat ik zelfs maar begreep
wat hij gezegd had was hij verdwenen.
'Q!' riep ik wanhopig uit, maar
er volgde geen respons. 'Bashir aan
Sisko', beval ik de computer van mijn
appartement toen. Ik vroeg me af wat ik
Sisko zou gaan vertellen, hoe ik het hem
zou vertellen. Dat ik hem over deze nieuwe bedreiging van Q moest vertellen
stond echter vast.
(Wordt vervolgd)

GEDACI-ITEN OVER W ARP DRIVE
Door: Ben Z. Tels
De wereld van Star Trek is er een, die wij met
zijn allen al meer dan 30 jaar bezien vanuit
het oogpunt van de ongekende mogelijkheden. Vanuit een toekomst, waarin de mensheid oorlog en ellende ver achter zich heeft
gelaten cn geleerd heeft om naar de sterren te
reizen. Sterker nog, een Star Trek die zich
alleen om en rond de Aarde af zou spelen is
onvoorstelbaar.
De manier die Star Trek gevonden heeft om
het heelal te onsluiten is een motor, die je
sneller laat reizen dan het licht. Een motor
genaamd Warp Drive. Hoe werkt nu zo'n
Warp Drive? Wat doet een Warp Drive, dat
het mogelijk maakt om nou juist dat te doen,
dat de natuurkunde verbiedt?
I. Zefrarn Cochrane

den, waarom draaien de planeten rond de zon,
waarom beweegt licht zich voort op de
manier waarop dat gebeurt, waarom valt een
steen op de grond, als je hem uit een raam
laat vallen? Waarom trekken dingen elkaar
aan?
Na veel wikken en wegen kwam hij met hel
volgende antwoord: alles in het universum
gedraagt zich als een knikker, die rolt over
een rubberen plaat.
Dit is natuurlijk een vreselijk simpele manier
om het te zeggen, maar het is duidelijk
genoeg om hier als voorbeeld te dienen. Hel
idee van Einsrein was, dat het universum niet
plat was, maar gebogen. Dat het verbogen
kon worden en teruggebogen. En dat het zich
als rubber gedroeg. Het verklaarde bijvoorbeeld de aantrekking van planeten en dergelijke: als je op een rubberen plaat een ding legt,
dan verbuigt hel rubber door het gewicht; er
ontstaat een kuil rondom het ding. En als er
een ander ding langs rolt, dichtbij genoeg om
in de kuil te vallen, dan valt het in de kuil,
richting het ding dat al in de kuil lag.
Het is natuurlijk veel gecompliceerder dan
dat, maar voor dil onderwerp is hel voldoende
om het volgende stuk van Einsteins idee in de
gaten te houden: 'Alle dingen in hetuniversum met een massa, produceren een gravitatieveld (= veld, verantwoordelijk voor de
zwaartekracht); dat veld verbuigt het universum. De verbuiging is sterker, naarmate men
dichter bij het ding in kwestie is.'
3. Surfen

Het is in Star Trek algemeen geaccepteerd,
dat de moderne Warp Drive-theorieën ontwikkeld zijn door Zefram Cochrane. Hij was het
ook, die in 2063 de eerste Warp-vlucht maakte in zijn schip, de Phoenix. Wat was zijn uitvinding. Hoe maakte hij dit mogelijk?
Het precieze antwoord is natuurlijk onbekend,
maar het is wel mogelijk om er naar te raden.
Niet precies natuurlijk, maar een aantal goede
ideeën kunnen wel gevormd worden.
2. Albert Einsrein
Om te beginnen moeten we een stukje terug
in de tijd, naar her begin van de 20e eeuw,
naar Alben Einstein en zijn Algemene
Relativiteitstheorie.
Einsrein was een theoretisch natuurkundige,
die zichzelf alles had bijgebracht door veel te
lezen. Hij was waarschijnlijk ook de meest
briljante natuurkundige, die er sinds Newton
geweest is. En een van de dingen waarover
Einstein veel nadacht, was een beschrijving
van beweging in het universum. Zijn vraag
was 'Waarom bewegen dingen in het uni versurn zich, zoals ze doen?' Met andere woor-

Hel is dus mogelijk om hel universum te verbuigen. Door een gravitatieveld wordt het
universum verbogen. Hoe sterker het veld,
hoe sterker de buiging.
En nu komt dan een vraag van Cochrane:
'Zou het niet mogelijk zijn, twee punten in
het universum naar elkaar toe te buigen? Zou
je golven kunnen rnaken in het rubber?'
Het antwoord op deze vraag is zeer ingewikkeld, maar het komt neer op 'ja'. Waarop het
idee van Cochrane kwam: 'Zou je dan niet
best wel erg snel kunnen reizen, door zulke
golven te maken en dan van de top van één
zo'n golf naar de volgende top te 'surfen'?'.
En het antwoord op die vraag was helemaal
niet zo simpel; de theorie van Einsrein (zijn
idee, de Algemene Relativiteitstheorie) voorspelde al dat je de golven kon maken. Maar
om van golf naar golf te surfen, daar zegt
Einsrein niets over, want op het moment dat
je dat doet, ben je niet meer in het universum.
4. Warp Drive: een golfmachine
'Nou ja,' zei Cochrane 'Dat zien we wel weer
als we er zijn. Eerst die golven.'

Dus jarenlang werkte Cochrane aan een
manier om golven te maken. We wisten al,
dat het universum verbogen wordt door gravitatievelden. En dat een zwaardere massaeen
sterker gravitatieveld rnaakte. Maar een gravitatieveld, dat een stuk universum zo erg
ombuigt, dat het een soort cirkeltje wordt?
Dat is loch niet niks. En om schepen zo zwaar
te bouwen, dat het vanzelf gebeurt, dat zat er
toch ook niet helemaal in. Dus kwam er een
gok.
AI heel lang hadden natuurkundigen gedacht,
dat er een verband was tussen zwaartekracht,
elektriciteit en magnetisme. Maar ze hadden
het nooit echt bewezen en niemand wist helemaal zeker Of er wel zo'n verband was.
Cochrane gokte min of meer, dat het er wel
was. Hij wist niet wat het verband was, maar
hij gokte, dat hij er gebruik van kon maken.
Hij ging uit van het volgende: als je stroom
door een koperen spoel laai lopen, ontstaat er
een magnetisch veld. Kan ik misschien een
spoel maken, waar ik stroom door laat lopen,
zodat ik een gravitatieveld krijg?
Waar Cochrane toen mee kwam, was een
metaallegering, die dal effect had. De spoel
noemde hij een 'Warp Coil'. Hetzelfde principe wordt nog gebwikt in moderne schepen
zoals de Sovereign klasse (de klasse van de
Eruerprise-E).
Ook had Cochrane enorme hoeveelheden
energie nodig om te gebruiken in de spoelen.
Weer kwam hij met een simpel maar briljant
idee: materie-antimaterie reacties, want die
leveren pure energie in de vorm van warmte,
straling, etc. Antimaterie was toen nog moeilijk te maken, maar nier onmogelijk. Hij
maakte gebruik van antideuterium (een vorm
van antiwaterstof; wordt ook nog altijd
gebruikt in moderne schepen), omdat dat vrij
makkelijk te maken was (relatief dan). Toch
kostte het een hele lijd om er genoeg van te
produceren om mee te kunnen werken. Maar
het lukte.
En ziedaar, Cochrane had een werkende golfmachine.
5. Hel universum uit
Maar toen kwam het echte probleem: de oversteek van golf tot golf. Theoretisch betekende
dat: het universum verlaten. En hoe dat Ie
doen? Laat ik hier kort over zijn, dat gaat
niet. En Cochrane kwam dus met het idee om
de golftoppen verder te verbuigen, totdat ze
elkaar raakten en dan op dal punt over te steken. Gewoon hetzelfde principe, zoals ook de
golven gemaakt werden. En trouwens ook
simpele worm holes.

Gaf dat dan geen vreemde effecten, werd het
schip niet door de krachten binnen worm holes
aan stukken gereten? Nee, het bleek dat alles
goed ging, als de oversteek maar niet meer dan
Planck-tijd
mogelijk

duurde (Planck-tijd

is de kleinst

meetbare eenheid van tijd. In een

seconde zitten ongeveer 7,7 * 101142Planck tijden, ofwel 77 met 41 nullen erachter).

6. Praktijktest
Op 5 april 2063 maakte Zefram Cochrane zijn
eerste warpvlucht in een toestel genaamd de
Phoenix. Een toestel, dat hij hád gebouwd van
een oude raket en het binnenwerk van de
atoombom, die aan die raket hing. Achteraf
gezien waren er een miljoen dingen, die mis
hadden kunnen gaan. Maar het meest wonderlijke van alle mogelijke dingen gebeurde: de
ruimte verboog zich Er ontstond een brug
tussen twee' pieken' De Phoenix stak over...
de ruimte ontspande zich ... En Zefram
Cochrane was de eerste mens, die ooit sneller
dan het licht gereisd had.

kunt hun posities niet kiezen. Dat is erg
vreemd; het is er ook de reden van, dat er een
duidelijke snelheidstabel is vast te stellen. De
reden voor dit verschijnsel is niet geheel duidelijk, maar het heeft iets te maken met de
weerstand van de ruimte tegen buiging en de
bijbehorende 'vering' en de energie-uitgave
en -verdeling die daarbij hoort. Overigens
leidt dit geheel tot de volgende tabel (in
moderne schepen):
warp factor
heid/
L
2

3
4
5
6
7

aanlal malen lichtsneIsterkte veld (in cochrane)

I
10
39
102
214
329

656

8

1024

9

1516

10
oneindig, niet bereikbaar
(hele universum pakt zich samen in J punt)

7. Subspace
Wal is nu Subspace?Daar hebben de lui van
Starfleer het altijd over. Subspace is een stuk
ruimte, dat bloot staat aan een warpveld, een
kunstmatig gravitatieveld. Door dat veld heeft
de subspaceallerlei (eigen)aardige eigenschappen en gebeuren er de vreemdste dingen. Er
hangen wezens rond, die in de normale ruimte
niet kunnen bestaan, maar die ernaast bestaan
door hun eigen subspacevelden op te wekken.
Je krijgt er allerlei gekke regenboogeffecten als
je kijkt naar sterren waar je aan voorbij vliegt.
Het is al met al een rare boel. Maar wel een
belangrijke; Starneet en de Federatie zouden
niet kunnen bestaan zonder de principes die
gelden in subspace, Een bericht verzenden met
de snelheid van het licht over honderden lichtjaren? Dat schiet niet op. En ook de vorm van
subspacevelden is belangrijk. Het is namelijk
mogelijk om schepen te herkennen aan de specifïeke vorm van hun subspaceveld. Niet alle
warp coils zijn precies gelijk (geen twee zijn
precies gelijk, eigen1ijk) dus er zijn altijd
minieme verschillen in veldvorm.
Nog een aardige vraag is hoe de verschillende
snelheden in warp drive ontstaan. Het antwoord daarop is simpel en wonderlijk tegelijk:
Hoe meer pieken je in een keer samenpakt en
overslaat, hoe sneller je gaat. Dal is natuurlijk
zeer simpel te begrijpen; hoe meer terrein je in
dezelfde tijd achter je laat, hoe sneller. Wat is
daar nu wonderlijk aan?
Wonderlijk is het volgende: een van de eigenschappen van subspace is, dat je de pieken niet
kunt kiezen. Hoeveel pieken er vormen hangt
af van de kracht van je subspaceveld, maar je

....

Deze getallen zijn natuurlijk niet precies; ze
hangen af van hoeveel materie er in de om te
buigen ruimte zit, die tegenwerkt.
Er is daarnaast ook nog iets vreemds aan de
hand: het blijkt mogelijk om 'tussengolveu' te
maken, een soort golven in de golven; dit
geeft men aan met fractionele warp-factoren,
zoals Warp 7,5. Het is zoiets als 'niet een hele
golf erbij, maar een stukje verder dan de laatste golf'.
En wat er gebeurt na Warp 9 is nog veel
vreemder; dan komen er weer fractionele golven opzetten, maar hele rare, waarbij de snelhcid die bereikbaar is exponentieel toeneemt.
Waarom dit gebeurt, is een groot raadsel;
mocht u het kunnen verklaren, gelieve u te
melden bij het Cochrane Institute of Warp
Physics op Alpha Centauri of anders bij
Starfleer Engineering, Stardoek Utopia
Planitia, boven Mars.
8. Worm holes
Achteraf gezien heeft Cochrane bij zijn eerste
reis enorm veel geluk gehad met hel feit dat
hij maar een klein beetje sneller dan het licht
gereisd heeft. Want bij de eerste warpdrives
deed zich en vrij spectaculair effect voor bij
gebruik binnen een zonnestelsel.
Het was narnelijk zo, dat bij de eerste warpdrives men de vorm van het warpveJd niet
goed onder bedwang had. Het enige wat zo'n
drive kon, was een stuk ruimte pakken en dat
ombuigen. Men kon geen ruimte ongemoeid
laten of het in een speciale vorm buigen. En

Wat is nu subspacc?

bij ruimte, die al verder dan normaal verbogen was, gaf dat vervelende bijwerkingen.
Stelt u zich eens voor, dal een robot een plaat
ombuigt. De robot doet dal, door de plaat vast
te pakken en gedurende een bepaalde lijd een
bepaalde beweging ui! te voeren. Wat gebeurt
er nu, als die robot een plaat te pakken krijgt,
die al verbogen is? Een vrij domme robot
merkt dat niet en buigt hem gewoon verder
om. Met als gevolg, dat de plaat veel verder
verbogen wordt dan de bedoeling was.
Bij de oudere warp drives gebeurde iets dergelijks als buiging van de ruimte plaatsvond
in een stuk ruimte dal al vrij ver verbogen
was. Waar kwam dat dan voor? Daar waar
een gravitatieveld was, dat sterker was dan
gemiddeld door de hele ruimte heen. In een
zonnestelsel bijvoorbeeld. In een 'kuil' in de
rubberen plaat.
En wat gebeurde er dan precies? De ruimte
boog te ver door en vormde een soort lange
tunnel. Een wormhole. die schip en al mee
naar binnen zoog. Hoe sterker het warpveld
dat er gebruikt was, hoe verder deze buiging.
Natuurlijk kwam het schip er altijd weer uit
door de warpdrive uit te schakelen en te
wachten tot de ruimte zichzelf teruggevouwen had. Aangenomen natuurlijk, dal het
schip de rit overleefde. Wormholes zijn nogal
onvoorspelbare dingen en rukken meestal
alles aan stukken wat ze te pakken krijgen.
Een bekend voorkomen van dit fenomeen
was gedurende een missie van (toen)
Admiraal Kirk, om een dreigend gevaar voor
de Aarde op te vangen. Hij had zo'n haast,
dat hij in het zonnestelsel meteen naar Warp 7
ging. Alleen de mogelijkheid van veldvervorming was toen heel erg nieuw en op de
Enterprise jammer genoeg ook heel erg kapot.
De Enterprise kwam dus in een wormhole
terecht en ontsnapte op het nippertje aan een
aanvaring met een meegezogen meteoriet.
Dit probleem komt bij moderne schepen
gelukkig niet meer voor omdat men geleerd
heeft op betrouwbare wijze de vorm van velden te beïnvloeden. In plaats van verbogen
ruimte verder om te buigen, maakt men nu
gebruik van de aanwezige buiging.
9. Is hel echt zo?
Zoals al gezegd, dit verhaal is natuurlijk niet
zeker. Hel is nergens vermeld in de series of
films. Het is zeker geen natuurkundig feit.
Maar het is, al zeg ik het zelf, niet een slechte
gok. Een gedeelte van de natuurkundige
'onderbouwing' is zeker waar; lees het boek
'A Brief Hlstory of Time' van Stephen
Hawking er eens op na. En de rest is, geef ik
toe, natte-vinger werk. Maar goed, daarmee
heeft Zefrarn Cochrane het ook gedaan... ~

I-IOLODECI~3
HOLODECK3
Door: Kirsten Bloernsma

Eldridge, raadslid in het midden van een
verkiezingscampagne en de nieuwe
vriendin van Sam 'Mayday' Malone:

Deze keer een holodeck 3 van een gastschrijfster. Ze heeft eens gekeken naar
andere rollen, die onze Star Trekacteurs spelen of hebben gespeeld.
'Program complete, enter when ready'
Wekelijks kijken wij, Star Trek-fans, met
veel plezier naar de diverse netten die
Star Trek, The Next Generation. Deep
Space Nine en Voyager uitzenden. Kirk,
Speek, Picard, Riker, Sisko, Kira,
Janeway, Chakotay (en ga zo maar door),
wat kennen we ze allemaal goed.
Tenminste, is dat wel zo? Vaak denken
wij er niet (meer) bij na dat onze helden
en heldinnen eigenlijk gewone mensen
zijn, die een beroep hebben gekozen
waarin ze diverse karakters en personages
kunnen uitbeelden. Buiten de Star Trekseries om, zijn ze dus nog in heel veel
andere films en series te zien. Vaak in rollen die soms flink kunnen afwijken van
de rollen die wij zo goed van ze kennen.
Misschien heb jij tijdens het televisie kijken wel eens gedacht: 'Hè, dat is die en
die!'. Het lijkt mij daarom een leuk idee
om eens stil te staan bij die rollen, die wij
juist niet zo goed kennen en die toch de
moeite waard zijn om te bekijken. En
aangezienop de Nederlandse televisie
alles vaak herhaald wordt, is de kans
groot dat, ook al is de film/serie aloud en
reeds op t.v. geweest, je toch ooit eens de
kans krijgt om het nog eens te zien.
Deze eerste keer wil ik graag stilstaan bij
de welbekende serie 'Cheers'. En dan
bedoel ik niet Kirstie Alley, want van haar
weet iedereen inmiddels wel dat ze daar
in meespeelde.Nee, ik wil het hier hebben over 2 Star Trek-acteurs, die een gastrolletje hebben gespeeld: Kate Mulgrew
(Captain Janeway) en Brent Spinel'
(Data).

Kate
Kate Mulgrew speelde in de afleveringen
'Srrange Bedfellows' deel 1,2 en 3 uit
seizoen 4. Ze speelde de rol van Janet

Deel I: Janet Eldridge komt naar Cheers
op verkiezingsbezoek. Dit om de pers te
woord te staan en 'handjes te schudden'.
Janet bewonderde Sarn als sportman en
Sarn is nogal gecharmeerd van haar. Hij
vraagt haar uit, maar ze zegt dat ze het erg
druk heeft. Als ze weg gaat geeft ze hem
toch haar telefoonnummer.
Een paar dagen later. Sarn is al een paar
keer met haar uit geweest. Die avond gaan
ze dineren bij een gouverneur. Als Janet
hem komt halen, vraagt ze of ze even in
zijn kantoor kan bellen. Diane gaat naar
haar toe en zegt dat iedereen nogal gek is
op Sarn en vraagt of ze hem niet wil kwetsen want dat ze het idee heeft dat zij hem
gebruikt. Janet zegt dat dit in eerste
instantie wel haar idee was, maar dat ze
als een blok voor hem is gevallen.

Deel 2: Janet en Sam gaan samen uit en
komen nog even in Cheers. Janet zegt
tegen Diane dat die wel blij zal zijn dat ze
Sam nog niet heeft gedumpt, nu de verkiezingen (die ze heeft gewonnen) voorbij
zijn. Aan het einde van de avond is Diane
als laatste nog in Cheers. Als ze even weg
loopt, komen Sam en Janet binnen. Zonder
het echt te willen, luistert Diane hun
gesprek af. Het gaat over de ex-vriendinnen van Sam en over zijn langdurige relatie
met Diane. Janet snapt niet dat ze, nu het
uit is, nog in Cheers werkt. Het zou misschien juist goed zijn als ze er weg zou
gaan, tenzij Sarn nog steedswat voor haar
voelt. Sarn zegt dat dit niet zo is. Janet
overtuigt hem dat het beter zal zijn haar te
ontslaan, ook omdat ze het zelf niet zo'n
prettig idee vindt, dat Sarn's ex-vlam daar
nog werkt. Sam besluit dit inderdaad de
volgende dag te doen. Diane neemt echter
zelf ontslag en na een ruzie verlaat ze het
café.
Deel 3: Diane komt terug naar Cheers om
met Sarn te praten. Hij zit echter iets met
Janet te eten en de komende persconferentie te bespreken. Diane gaat het kantoor
van Sam binnen om daal' op hem te wachten. Als ze hoort dat Janet het kantoor binnenkomt, duikt ze snel onder het bureau en
luistert weer een gesprek russenSam en
Janet af. Deze keer gaat het over het feit
dat ze verwachten dat men hen gaat vragen
naar hun toekomstplannen en hoe ze daar
op zullen reageren.Tijdens de persconferentie is Diane (natuurlijk) ook aanwezig
en vraagt naar hun toekomstplannen.
Ondanks pogingen van Sarn en Janet er
overheen te praten, wordt de vraag steeds
weer opnieuw gesteld. Sarn en Diane zitten
elkaar uit te dagen en Sam zet haar buiten.
Na afloop is Janet boos op Sam. Ze heeft
tegen de pers gezegd dal hij zo raar deed
door een allergische reactie op een bepaald
medicijn. Ze is dol op hem, maar hij is
'slecht' voor haar en bovendien nog steeds
gek op zijn oude vlam. Aangezien Sarn
schijnbaar niet kan kiezen, maakt ze het
uit. Aan het eind van de avond gaal iedereen naar huis, maar Sam blijft achter. Op
een dag heeft hij 2 vrouwen verloren.
Zodra Kate Mulgrew in beeld verschijnt,
herken je haar. Niet alleen aan haar stem,
maar ook aan haar haardracht. Het personage dat ze speelt heeft diverse overeenkomsten met dat van Janeway: een vrouw

in een leidinggevende positie, zelfverzekerd en niet snel omver gepraat. Toch
heeft ze in deze rol ook verschillen: ze is
nogal 'plakkerig' met Sam, iets wat velen
onder ons graag zouden zien tussen
Janeway en Chakoray. Janet is een nogal
druk type die zich vaak met een grap
ergens vanaf maakt, terwijl Janeway wat
rustiger, bedachtzamer en serieuzer is.
Het leuke is dat in deze afleveringen
twee Star Trek-gastacteurs een rolletje
spelen: Michael G. Hagerty (Michael
Decker/Mike), die de rol speelde xan de
Klingen kapitein Larg die aanhanger is
van de Duras familie in 'Redernption II'
(TNG). Tevens speelde hij de rol van
Skoran, de smid op Barkon IV in de aflevering 'Thine Own Self' (TNG).
Verder zien we Kelsey Grammer (welbekend als Frasier) die in de aflevering

'Cause and Effect' (TNG) de rol van
Kapitein Morgan Bateson (van de U.S.S.
Bozeman) speelt.
Brent

Brent Spiner speelde in de aflevering
'Never Love a Goalie' deel 2 uit seizoen 5.
In deel I hebben ze het wel al steeds over
hem, maar krijg je hem niet te zien. Hij
speelt de rol van Bill Grand.
De titel van de aflevering slaat op het feit
dat Carla een relatie krijgt met Eddie
LeBec, een succesvolle.ijshockeyer. Vanaf
het moment dat ze wat met elkaar krijgen
doet hij het echter niet zo goed meer.
Brengt Carla ongeluk? Omdat ze elkaar
wel graag willen blijven zien, maken ze
het iedere keer voor een wedstrijd 'uit'.
De tweede verhaallijn is die van Diane, die
zitting moet nemen in de jury bij een

rechtszaak, waarbij Bill Grand zijn vrouw
(Shelley) heeft geprobeerd te vermoorden.
Diana denkt dat Bill schuldig is, maar de
rest van de jury is het niet met haar eens.
Op het laatste moment trekt Shelley de
aanklacht in. Teleurgesteld komt Diane in
Cheers.
's Avonds ziel ze Bill en Shelley daar zitten en ze raakt met hun in gesprek. Bill
vraagt haar waarom ze niet op het feestje
was dat de rest van de jury voor hem gaf,
maar uit Diane's reactie is duidelijk te
merken dat ze niks van een feestje wist.
Ze wil dit echter niet laten blijken en zegt
dat ze moest werken en dat het er ook niet
toe doet, want dat ze blij is dat ze weer
samen zijn. Tegen Shelley zegt ze dat ze
eigenlijk verbaasd is hun weer samen te
zien, want in de rechtszaal had ze nog
beweerd dat Bill haar heeft geprobeerd te
vermoorden. Shelley's reactie is dat ze
nog steeds van Bill houdt. Diane raadt
haar aan met een oog open te slapen en
gaat hun drankjes halen. Dan vraagt
Shelley aan Bill wat die kettingzaag
eigenlijk in de keuken deed. Ze krijgen
ruzie en uiteindelijk rent ze weg, Diane
vraagt aan Bill wat er gebeurd is en hij
raadt haar aan de aantekeningen (die ze
tijdens de rechtszaak heeft gemaakt) er
nog maar eens op na te kijken en gaat
Shelley achterna. Diane eindigt de aflevering met de uitspraak dat het recht toch
zegeviert.
Ook Brent herken je direct, zodra hij op
het scherm verschijnt, ook al heeft hij een
brilletje op en moet hij het zonder goudkleurige make-up doen. Data verschilt
wel heel erg van Bill Grand. Bill is een
gewelddadige man, vol agressie en
woede. Data kent deze emoties niet, maar
is de goedheid zelve. Jammer genoeg
heeft Brent maar een klein rolletje in deze
aflevering.
En ook in deze keer weer een andere Star
Trek-gastacteur: John Fleck (een van de
juristen) die de rol van Ornithar (Quarks
zakenpartner) speelde en Sisko hielp met
het vinden van de Founders in 'The
Search I' (DS9). Tevens speelde hij
Taibak, een Romulan in 'The Mind's Eye'
(TNG). Zo zie je maar weer: nooit de aftiteling overslaan!!! Helaas wordt die niet
altijd (helemaal) uitgezonden.
'End Program'
~

ti1

LBEAM ME UP,SCOTTY'
Door: Arme-Marieke Mcij
De
eerste
stap
richting
de
'Transporter' is gezet!
In het NRC Handelsblad van 13 december 1997 stond een artikel dat over
quantumteleportatie
ging. Dit fenomeen is namelijk ontdekt in Innsbruck.
Wellicht is dit de eerste stap in de richting van dc befaamde zin: 'Beam me up
Scotty'. De Star Trek-schrijvers laten
voor de zoveelste keer zien dat niet alle
hersenspinsels van hen pure fictie zijn.
De schrijver Rob van den Berg vertelt: 'In
wezen is releportatle niets bijzonders. We
doen het allemaal wanneer we een fax
verzenden. Niet het document wordt verstuurd, maar de informatie die erin besloten ligt. Op de plaats van bestemming
wordt deze terugvertaald in een leesbare
vorm. Als je op een kleinere schaal naar
dit proces gaat kijken, kom je op een goed
moment in de problemen met de onzekerheidsrelatie van Heisenberg. Die zegt dal
het onmogelijk is om door een meting alle
informatie over bijvoorbeeld een atoom te
verkrijgen. Bovendien veranderje meteen
de toestand waarin het atoom zich
bevindt. Hierdoor kun je dus nooit een
kopie maken van dat quanturnobject.
In 1993 ontdekte een groep fysici onder

leiding
van
Charles
Bcnnett van het IBMlaboratorium in Yorktown
Hcights echter een slimme uitweg. Zij kwamen
op hel idee om gebruik te
maken van een mysterieus effect, waar als eerste
door Einstein, Podolsky
en Rosen (BPR) op is
gewezen. Die geloofden
echter niet dat het kon
bestaanen wilden er juist
hel falen van de quanturnmechanica mee aantonen.

Transport van identiteit

Hel BPR effect gaat uit
van twee deeltjes die
q u a n t u m rn e c h a n i s c h
'verknoopt' zijn. Bij dit
effect maakt het niet uit
hoeveel de twee deeltjes
van elkaar verwijderd
zijn.
Bennen en zijn collega 's]
040498
rcaliseerden zich dat met behulp van verknoopte deeltjes de eigenschappen van
een ander deeltje kon worden overgedragen. Bovendien zagen zij mogelijkheden
om het experimenteel te bevestigen.
In Innsbruck weren eerst verknoopte foto-
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nen
gemaakt door in een specifiek kristal één
foton te splitsen in twee andere (A en B)
met elk de helft van de energie.
Vervolgens werd een van deze twee nieuwe fotonen, samen met het te versturen
boodschapperfoton (M), naar een tweetal
detectoren geleid. Wanneer ze
daar precies op het zelfde
moment aankwamen, konden ze
onder bepaalde omstandigheden
'verknoopt' raken. A werd op dat
moment verbonden met M, maar
was ook nog met B verbonden,
zodat in feite de informatie van
M via A op B werd overgedragen.
Op deze manier kan heel
betrouwbaar en snel informatie
worden overgestuurd. Dil kan
dan bijvoorbeeld in speciale
quamumcomputers. iets staat
tenslotte de ieleponatle van grotere objecten in de weg. Hoewel
deze zoveel inforrnat ie zullen
bevatten dat het waarschijnl ijk
makkelijker en goedkoper is om
hel origineel maar direct te sturen.

T ACI-IYONEN EN FTL-COMMUNICA TIE
Door Maarten van den Driest
Warp drive (u leest er meer over in dit
blad) is een van de meest fascinerende
dingen uit Star Trek. Critici (zoals mijn
moeder) zeggen: Onzin, dat kan toch
niet! Twee dingen: of het is science fiction, of er is wel degelijk een wetenschappelijke basis voor. Een apart veld,
zoals subspace, met een eigen referentiekader is een goede mogelijkheid.
Natuurlijk hebben we nog geen idee hoe
we zo'n veld zouden moeten maken.
Voorlopig blijft de lichtsnelheid (c) de
grens. Uit Binsteins formule E=mc2 leren
we dat als je heel dicht bij de lichtsnelheid
komt de benodigde energie asymptotisch
stijgt, d.w.z. stijgt naar oneindig bij een
snelheid c. Onmogelijk dus.
Ik was stomverbaasd dat er dingen in de
natuur zijn die het wel kunnen. Okee, het
zijn elementaire deeltjes, maar toch.
Tachyonen zijn een voorbeeld. Zij kunnen
niet alleen sneller dan het licht, ze kunnen
ook niet langzamer! Op die manier hoeven
ze de magische grens nooit over te steken.
Je zou ze kunnen gebruiken om heel snelle
post te versturen. Maar krijg je dan geen
problemen? In veel sf komen paradoxen
voor. Je zou ook terug kunnen reizen in de
tijd en je moeder vermoorden voordat ze
jou heeft gebaard. Je bestaat dan dus niet.
Omdat sneller dan het Iicht reizen t.o.v, van
anderen ook terugreizen is, zou je bijvoorbeeld iemand alvast kunnen informeren
over een gebeurtenis en die zou het dan

kunnen verhinderen. Voila, een paradox. In
SiarTrek worden ze meerdere malen
gebruikt. Bijvoorbeeld in 'Redernption 2'
in een tachyon detective grid en in 'All
good things ... ' in een inverse tachyon
beam. Wat dat laatste ook mag zijn.

ten die ze hebben zelf niet sneller kunnen
dan het licht. Helaas. Er is nog een ander
idee dal tachyonen toestaat te bestaanmaar
nuttelozer maakt voor FTL-communicatie.
Het idee dat er geen manier zou zijn om
een verschil te zien tussende situatie waarin je een tachyon ontvangt en de situatie
Hoe zit dat nu? Om te weten te komen of waarin je een tachyon verzendt. Neem een
tachyonen voor FTL-(Faster Then Light) gebeurtenis die voor observator A in de
communicatie bruikbaar is en of dat para- toekomst is en voor observator B in het
doxen kan opleveren, moeten we eerst verleden. (A en B bewegen zeer snel ten
weten hoe die deeltjes eruit zien. Uit opzichte van elkaar en kruisen elkaar in
Einsteins theorie leren we dat massagelijk punt 0.) Een signaal vanaf de gebeurtenis
zou naar het punt 0 kunnen worden
is aan energie. Maar bij FfL-deeltjes
gebeuren rare dingen. Een gewoon deeltje gestuurd. Maar nu kun je geen verschil
heeft oneindig veel energie nodig om een meer maken tussen de zender en de ontsnelheid te bereiken. Wat gebeurt er daar- vanger en A zal hel herinterpreteren als
na?Uit vrij simpele berekeningen blijkt dat een tachyon, verstuurd van 0 naar de
het kwadraat van de massa van een tachy- gebeurtenis. Geen van de observatoren zal
on negatief is, de massais dus de wortel uit toegeven dat het tachyon terugreist in de
een negatief getal. Zo'n duidelijk niet reëel tijd. Hel is duidelijk dat er nu geen mogegetal wordt imaginair genoemd.Tachyonen lijkheid is om een signaal te sturen- je zou
hebben dus een imaginaire massa.De ener- dan de zender kunnen identificeren en
gie is wel reëel maar negatief.
erachter komen welke kant dat tachyon nu
op ging - en we kunnen dil geen FfL-comHet wordt nog gekker. Uit de vergelijkinrnunicatie noemen.
gen blijkt dat als een tachyon aan snelheid Tachyonen kunnen dus blijven bestaan
wint, het energie verliest! Een geladen maar zijn totaal nutteloos en veroorzaken
tachyon zou energie verliezen als geen problemen,
Cerenkov-stral ing en daardoor harder
gaan, meer energie verliezen enzovoort. Uiteindelijk moet een van deze stellingen
Een neutraal tachyon doet dat weer niet. juist zijn:
Het zijn dus idiote deeltjes, maar niets verbiedt ons om er boodschappen mee te ver- I.Tachyonen bestaanniet
zenden. Nou, dat valtnog tegen. De kwan- 2. Tachyonen bestaan maar kunnen niet
tummechanica zegt dat de tachyonen niet gebruikt worden voor FTL-communciatie
gelokaliseerd kunnen worden en de effec- 3. Tachionen bestaan en zouden wel voor
FTL
communicatie
gebruikt kunnen worden
maar een of ander speciaal
mechanisme zorgt ervoor
dat ze geen paradoxen
opleveren en nutteloos
zijn.
Kortom, tachyonen kunnen niet zonder meer voor
FTL-communiciatie worden gebru ikt. Natu urlijk
zijn er speciale omstandigheden te verzinnen waarin
het wel zou kunnen, subspace en dergelijke, maar
dat is een heel ander verhaal.

UIT DE DOOS: DE WARE VERZAMELAAR
Door: Harm Koopman
Hel is eigenaardig, maar na hel. verschilnen van het eerste Flying Dutch magazine
van 1998 is er opeens een verhoogde vraag
naar Star Trek sigarenbandjes. Begrijpt u
het, ik wel! Jammer hè, dat je pa destijds
geen Derk de Vries rookte.

1976, want daar was ik uiteindelijk gebleven,
is bij verzamelaars van Star Trek-tradingcards bekend als hel jaar van Topps. TopI'S
was ook toen al een gerenommeerde fabrikant van trading-caros en dus mochten we
iets fraais verwachten toen het de rechten
voor het produceren van Star Trek-tradingcards verwierf.
ToPI'S brengt dan ook een, zeker voor die tijd,
mooie set op de markt, die afbeeldingen
bevat uit alle drie seizoenen van de originele
Star Trek-serie. In totaal worden er afbeeldingen getoond uit 43 van de oorspronkelijke 79
afleveringen. De volledige set, die bestaat uit
88 kaartjes en voor het eerst in de geschiedenis van scicncc fiction trading-cards, wordt
aangevuld met stickers (22). De ser is echter
wel wat eenzijdig. Zo komt de arme Mr. Sulu
bijvoorbeeld niet eens aan bod bij de introductiekaartjes. Bijna ieder kaartje is een
afbeelding met Kirk, Speek, een combinatie
van beiden of een buitenaards wezen. Ook de
reclameboodschap op de eerste 18 kaartjes:
'Wees er zeker van dat je de nieuwe Star Trek
bioscoopfi Im gaat bekijken', verdient niet
bepaald de schoonheidsprijs.
Daarnaast is het helaas zo, dat de oplage klein
was en bovendien is de verhouding tussen de

...

kaartjes en stickers niet optimaal, hetgeen
betekent dat er niet genoeg st lekersets zijn
ten opzichte van het aantal uitgebrachte
kaartsetjes. Toch is de set tot op de dag van
vandaag zeer popu lair bij verzamelaars en
wordt het door velen gezien als de eerste Star
Trek-trading-eard set. Let wel, als je vandaag
de dag met deze set zou willen starten dan
moet je loch rekenen op een prijs van tenminste Ft. 750,- tot FI. 1.000,-.
Zoals al aangegeven hebben we te maken met
Topps, een gerenommeerd fabrikant die niet
alleen in Amerika actief was en is, maar ook
bijvoorbeeld in Engeland en diverse andere
delen van de wereld. Destijds leidde dil onder
meer tot het uitgeven van dezelfde set als
hiervoor beschreven voor de Australische en
Nieuw-Zeelandse markt. Deze onder supervisie van Topps door Scanlen (Australië) en
Alleris & Regina ( icuw-Zccland) geproduceerde set bevat echter slechts 72 kaartjes en
geen stickers. Doordat de kaartjes zijn
gedrukt op een dunnere en heldere kwaliteit
karton zijn de geel-blauwe achterzijden veel
helderder dan die van de Amerikaanse set.
Bovendien ontbreekt op de achterzijde duidelijk de tekst: 'PRTD. IN U.S.A.'.

Er zijn duidelijke overeenkomsten waarneembaar bij de kaartset van de eerste film en
de eerdere, hierboven beschreven, set uit
1976. Hetzelfde 'zeventiger' jaren gezeemde
letterschrift is gebruikt en een nagenoeg identieke miniatuur Enterprise is afgebeeld op de
voorkant van alle kaartjes. De set, uitgegeven
in 1979. bevat evenals zijn voorganger 88
kaartjes en 22 stickers en is desondanks een
vooruitgang. Zo bevallen de kaartjes aan de
voorzijde omlijstingen in verschillende kleuren en heeft men in totaal 84 kaartjes/stickers
aan de achterzijde voorzien van de altijd populaire puzzelstukjes. Tezamen vormen zij
een viertal verschillende posters.

De set bevat vijf kaartjes die op de achterzijde het verhaal vertellen tot op het moment dat
Na deze release uit 1976 zul je moeten wach- de Enterprise het ruimtedok verlaat. Voor wat
ten tot 1991, voordat er weer trading-cards daarna gebeurt moest je de film gaan bekijzijn gemaakt met afbeeldingen uit de origine- ken. Je krijgt nu opnieuw de indruk dat deze
le serie. Maar niet getreurd, want we weten verzamelplaat jes echte reclameboodschappen
natuur] ijk allemaal dat Star Trek in 1979 voor zijn. Eerlijkheidshalve moet vermeld worden
het eerst op het grote witte doek verscheen en dat de meeste fans uiteraard de film al hadden
natuurlijk was Topps, zoals ze al hadden gezien of in ieder geval van plan waren om
gemeld op hun set uit 1976, er als de kippen hem alsnog te gaan kijken. De afbeeldingen
beslaan de gehele film ondanks dat het verbij.
haal slechts gedeeltelijk wordt verteld.
Vermoedelijk een van de meest opmerkelijke
teleurstellingen uit deze set is het feit dat
Navigator lIia zo overduidelijk op de voorgrond is geplaatst. Alleen omdat zij een kale
vrouw is, is geen reden om haar op twaalf
kaartjes af te beelden. Waneer er meerdere
gast-acteurs waren afgebeeld, zou dat beter
zijn geweest voor het totaal beeld van de in
de film meespelende acteurs. Een tweede
teleurstelling ontstaat misschien doordat er
voor de stickers geen nieuwe opnamen zijn
gemaakt. Alle stickers zijn uitgezoomd terug
te vinden in de kaartset. met uitzondering van
het vooraanzicht van een Klingen ru imtcschip (sticker nr. 20). Tevens zijn er een paar
fouten in de set waar te nemen op de kaartjes
36 en zien we een Enterprise afgebeeld die
compleet is ontdaan van zijn onderscheidingstekenen. De afgebeelde Enterprise is
slechts wit en groot. Kaartje 54 is getiteld
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vergeten 11 ia's haar mee te zenden? Kaartje
55 maakt het nog bonter, gctiteld met 'Zero
Gravity Advcruure zien we een in ruimtepak
gestoken Speek door een soort elektronisch
ravijn drijven. Vermoedelijk is dit een scène
die nooit vcrder is gekomen dan een eerste
knipselectie voor de uiteindelijk film.

Topps was vermoedelijk

op zoek naar een
vergel ijkbaar succes dat zij op dat moment
boekten met hun Star Wars-kaarten, maal'
omdat de eerste Star Trek-film (ondanks zijn
awards voor de speciale effecten) nooit het
succes heeft gebracht waarop de makers hadden gehoopt, overspoelde de kaart set de
markt op eenzei fde manier zoals tribbles tekeer gaan in een graanelevator. Deze tweede
kaartset zou tevens de laatste zijn voor ToPI's.
Naast dc Amerikaanse editie maakte ToPI's

identiek aan die van ToPI's, doch met minder
kaartjes dan in de oorspronkelijke set van
Topps. De setjes, die ieder 33 kaartjes bevatten, zijn op de achterzijde voorzien van hel
handelslogo van de fabrikant, te welen:
Colonlal. Kilpatrick's, Manor of Rainbo.
.\ardig is het gegeven dat twee van de foutieve kaartjes uit de oorspronkelijke
set,
"Transportcr Mal funct ion' (54) en 'Zero
Gravity Advcnturc' (55) opnieuw in deze setjes zijn opgenomen, ditmaal voorzien van
nummer 24 en 25.
Als we de jaren zeventig compleet willen
afsluiten moel ik uiteraard ook nog melding
maken van een tweetul andere SCIS uit 1979.
Namelijk de uil Engeland afkomstige sets
van Lion's Maid en Weetabix. De eerste set
bestaat uit 25 kaartjes die individucel werden
toegevoegd aan de verpakking van ijslolly's.
De tweede set bestaat uit 18 kaartjes toegevoegd aan Weetabix Cercal's, een soort
'gagh' voor de Klingons onder ons met een
iets minder sterke maag.
Succes met speuren naar al die handtekeningtrading-cards en in dc volgende editie gaan
wc vooruit of terug naar de jaren tachtig, het
is maar net vanuit welk standpunt je het
bekijkt ...
Topps - 1976

I - The U.S.S. Enterprise
2 - Captain Jamcs T. K irk
3 - Dr. 'Bones' MeCoy
4 - Scicncc Officcr Speek
5 - Engineer Scou
6 - Lieutenant Uhura
7 - Ensign Chekov
8 - Phaser- tornorrows weapon
9 - The Shuttle Craû
10 - Opponcms
I1 - Energizc!
12 - The alien Mr. Spook
13 - Men of the Enterprise
ook een versie gericht op de Britse markt. De
14 - Story of Voyage One
set bevat evenals de Amerikaanse cdiric 88
15 - Live long and prosper
kaartjes, maar geen stickers. Bovendien is er
16 - View frOI11the Bridge
een aantal duidelijke verschillen waarneem17 - Toward thc unknown
baar tussen beide sets. Het betreft hier een 18 - Enterprise orbhing Eanh
aantal kaartjes die niet in de Amerikaanse set 19 - The purplc barricr
zijn opgenomen maar wel in dc Britse: I - 20 - Outwiuing a god
Thc Final Frontiersmen. 2 - Klingon ship, II 21 - Planet Delta Vega
- Mr. Speek, 52 - Vulcan spaceship. 55 - A 22 - Charlics law
pensivo McCoy, 76 - Speeding at Warp Scven 23 - Mysterieus cubc
24 - Dwarfed by the cncrny
en 78 - Klingon warship.
25 - Balek's alter-ego
aast ToPI's was er een viertal levensmidde26 - Last of its kind
lenfabrikanten die een mogelijke omzetstij27 - Frezen world
ging zagen in hel toevoegen van irading- 28 - Spoek loses control
cards aan hun producten. De kaartsetjes zijn 29 - The Nakcd Time

Zijn ze soms vergeten

Illa's

haar mee te zenden?

30 - Thc demon within
31 - My cncmy ... My self!
32 - Monster android
33 - Korby's lolly
34 - Thc duplicatc man
35 - Baluncc of Terror
36 - Attackcd by sporcs
37 - Spock unwinds
38 - Duel at Gothos
39 - Timeship of Lazarus
40 - Daggor of thc Mind
41 - The Lawgivcrs
42 - Ilunting thc tunnel monster
43 - Bauling the Horta
44 - Strange comrnunication
45 - A startling discovery
46 - McCoy ...insanc!
47 - Thc Guardian of Forever
48 - Visit to a hostile city
49 - Mystcry at Star Base 6
50 - Fatc of Captain Pike
51 - The Talosians
52 - Ordcal on Rigel Seven
53 - Capwring the Keeper
54 - Blusred by the enerny
55 - Trappcd by the lizard crcaturc
56 - The Gom strikes
57 - Earlhmcn 's triurnph
58 - Specimen: unknown
59 - Mirror. rnirror
60 - Spock's wedding
61 - Strangled by Mr. Spock
62 - Grasp of the gods
63 - Thc monster ealled ornad
64 - The Cornpanion
65 - Journey 10 Babel
66 - Dcath ship
67 - The Tholian web
68 - Thc arelurects of pain
69 - The Mligato
70 - Thc Dcadly Years
71 - Ancicru Rome rcvisited
72 - Thc Melkotian
73 - Thc Vuleau Mind Meld
74 - Posscsscd by Zargon
75 - Crcation of a humanoid
76 - Capiurcd by Romulans
77 - A war of worlds
78 - Spacc brains

79 - I. Yarncgt
80 - Dcath in a single cell
81 - Thc uninvited
82 - Thc Lights of Zetar
83 - Invadcd by alien energy
84 - Kirk's dcadlicst foe
85 - Thc Trouble With Tribbles
86 - The 31.i plunet
87 - Thc starship caier
88 - Star Trek Lives!

VIDEOREPOR T
Door: Harrn-Jan

Wieringa

In Deep Space Nine raken onze hoofdpersonen steeds verder uit elkaar en
vervolgen individuele avonturen.
Voyager verliest alweer twee shuttles.
Hoeveel zouden ze er daar nog van hebben? Toch zijn de verhalen van hoge
kwaliteit.
Deep Space Nine, 6.2
'Sons and Daughters'
Worf is eerste officier aan boord van het
schip van Generaal Martok. Hij voert zijn
taken perfect uit, totdat een nieuwe kadet
aan boord komt die niemand minder blijkt
te zijn dan zijn zoon Alexander. Alexander
neemt zijn vader het een en ander kwalijk
en Worf probeert hem te beschermen.
Ondertussen heeft Ki ra het moei Iijk met
de dochter van Gul Dukat.
Humor:
Gevoel:
IJ IJ IJ IJ
Spanning:
IJ IJ IJ
Waarde-oordeel: IJ '3 IJ IJ
'Behind the Lines'
De Defiant voert gevaarlijke opdrachten
uit. Ondertussen probeert Kira op Deep
Space Nine het verzet in goede banen te
leiden. Odo heeft zo zijn eigen gedachten
over bepaalde acties. Als er.nog een shapeshifter opduikt, lijkt het erop alsof Odo
er niet meer helemaal bij is. En dat net als
Rom sterk van Odo's hulp afhankelijk is.
Waar is Odo mee bezig?
Humor:
Gevoel:
Spanning:
Waarde-oordeel:

Deel> Space Nine, 6.3

'Nemesis'
Chakotay is neergestort op een planeet en
raakt daarbij in een oorlog betrokken. Hij
kan niet toezien hoe zijn vinders een hopeloze strijd voeren en vecht mee aan hun
zijde. Voyager probeert ondertussen
Chakotay te vinden en het is helemaal niet
duidelijk wie nu eigenlijk de vijand is. Een
prachtig staaltje van 'vreemde taal', alleen
daarom al een aflevering om van te smullen.

'Favor the Bold'
Rom, verraden door Odo, wacht op zijn
executie. Het mijnenveld voor her wormgat dreigt op korte termijn te vallen. Sisko,
bezig om een grote krijgsmacht op te stellen, ziet zich genoodzaakt vroegtijdig een
wanhopige aanval op Deep Space Nine te
doen. De galgenhumor doet het uitstekend
in deze aflevering.
Humor:
IJ IJ
Humor:
Gevoel:
IJ '3'3 IJ
Spanning:
IJ IJ 'lIJ
Gevoel:
IJ IJ IJ IJ IJ
Waarde-oordeel: IJ IJ IJ IJ
Spanning:
IJ IJ IJ IJ
Waarde-oordeel: IJ IJ IJ IJ
'Sacrifice of Angels'
Voyager, 4.3
De vloot van de federatie ziet zich tegenover een overmacht gesteld. Deep Space
'Revulsion'
Nine moet op tijd bereikt worden. Op
Voyager ontvangt een noodsignaal. Alleen
Deep Space Nine wordt Major Kira gearde holografische monteur is nog in leven.
resteerd. Quark is misschien de laatste
De dokter wil deze missie graag overnehoop 0111 de versterking uit het Gamma
men en gaat er met B 'Elanna naar toe. De
Quadrant tegen te houden. Hulp komt uit
holografische monteur draagt echter een
onverwachte hoek. Voor de uiteindelijke
verschrikkelijk geheim met: zich mee.
oplossing van de problemen hebben de
Ondertussen moet Harry Kim zien dat hij
schrijvers wel een erg makkelijke uitweg
gekozen.
met Seven of Nine samen kan werken. In
deze aflevering zien we het begin van
nieuwe relaties.
Humor:
Gevoel:
'3 IJ IJ
Humor:
Spanning:
'3 IJ IJ IJ
IJ IJ IJ
Gevoel:
Waarde-oordeel: IJIJIJ
IJ IJ IJ
Spanning:
IJ IJ IJ IJ
Waarde-oordeel: IJ IJ IJ IJ
Voyager, 4.2
'Day of Honor'
B'Elanna wil de Klirigon 'Day of Honor '
niet vieren. Haar humeur wordt er niet
beter op als die dag alles fout gaal. Het
wordt nog erger als ze gedwongen wordt
de hulp van Seven of Nine te accepteren.
Net als ze denkt dat het
niet erger kan worden,
gaat alles fout en lijkt
het erop alsof ze zelf
die dag zal sterven.
Maar niet nadat ze een
moeilijke bekentenis
heeft gedaan.
Humor:
Gevoel:
IJ IJ IJ '3 IJ
Spanning:
IJ IJ IJ IJ
Waarde-oordeel: IJ IJ IJ IJ

'The Raven'
Seven of Nine heeft vreemde hallucinaties.
Dan slaat ze plotseling op hol en kaapt een
shuttle. Daarbij raken gevoelige onderhandelingen tussen Voyager en de Bomar in
de war. De Bornar willen koste wat het
kost deze Borg, die nu in hun gebied rondreist, uitschakelen. Tuvok en TOI11 Paris
zetten de achtervolging in.
In deze aflevering waren de schrijvers
weer wal slordig. Hoe komt 'The Raven'
in het Delta Quadrant. En Voyager laat zo
maar een shuttle achter, terwijl die toch al
wat schaars moeten worden ...
Humor:
Gevoel:
IJ IJ IJ IJ,
Spanning:
'3'3IJ
Waarde-oordeel: '3 IJ IJ

tlhIngan Hol: een cursus I"lingon, les 2 ~ 3
Door: Arme-Marieke Meij
WERKWOORDEN

(WW)

Wat vooral bijzonder is aan de werkwoorden
in het Klingon, is dat ze een voorvoegsel hebben, dat zowel onderwerp (ond.) als lijdend
voorwerp (lijd. vw.) aantoont. Het resultaat is
dat één woord een hele zin kan zijn.
voorbeeld:
qaond: ik/ lijd. vw: jij
jatlh
praten/spreken (ww)
qajatlh Ik praat tegen jou
Dit zinnetje wordt gebruikt als een begroeting om een gesprek te beginnen.
Deze Jes geef ik vier van de werkwoord voorvoegsels.
ond.
jIbrqacho-

lijd. vwo voorbeeld
ik geen jIlaj - Ik accepteer
jij geen blnep - Jij liegt
ik jou
qaqlp - Ik sla jou
jij mij
choQaH - Jij helpt mij

Net zoals de zelfstandige naamwoorden hebben Klingon werkwoorden ook achtervoegsels. Een van deze achtervoegsels, -be'. Deze
wordt gebruikt om het ww negatief te maken.
voorbeeld:
jl(vv) ond: [kl lijd. vw: geen
nep (ww) liegen
-be' (av)niet
jlnepbe' Ik lieg niet
mu'tay' (woordenschat)
mu'mey ghojtaH (woorden om te leren)
Dit is een lijst van alle woorden die gebruikt
zijn of die je nodig hebt voor de oefening.
tlhIngan
Hol
juH
tera'

klingen
taal
huis
Aarde, Terra

tera'ngan

Terraan

vulqan

VuJean (planeet)
Vulcan (persoon)
Ferengi (persoon)
vriend
tand
hand
vinger
huisdier
papier
woord
praten, spreken, zeggen
accepteren

vulqangan
verengan
jup
Ho'
ghop
nItlh
Saj
nav
mu'
jatlh
laj

nep
qIp
QaH
legh

lob
Doch
ghltlh
'oy'
Such
ghoj
ghaj
yin
qajatlh

slaan
helpen
zien
gehoorzamen aan
ding
schrijven
pijn, pijn doen
bezoeken
leren
hebben
leven (zw), leven (ww)
Ik praat tegen jou.

LES 2 VRAGEN
In het volgende nummer zullen de antwoorden staan. Denk aan de woordvolgorde!
Neem ook Les I er nog even bij.

VERTAAL IN HET NEDERLANDS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

VERTAAL IN HET KLINGON:
1l.
12.

13.
Qapla' !!(succes)

tlhlngan Hol ghoj tera'ngan
mu'mey jatlh tlhlngan
cholegh
ghopHomDu' ghaj verenganpu'
choSuch
jatlhbe ' Sajmey
mu'mey ghaj Holmey
blyln
qaghItlhbe'
tera'ngan 'oy' Saj

14.

Ik zie jou.
De vriend heeft tanden.
Jij slaat mij.
Ik accepteer.

~

_.,

15.
16.
17.
18.

19.
20.

Mensen hebben grote tanden.
Woorden liegen.
Het ding gehoorzaamt' aan Fcrcngi
woorden.
De Klingon spreekt Klingon.
J ij liegt.
Kleine papieren.

ZELF TANDIGE
(ZNW), achtervoegsel

NAAMWOORDEN
type 4

TYPE 4: Deze beschrijft hel bezittelijk voornaamwoord. (Mijn, jouw, zijn enz.)
Ook omschrijft het 'dit' en 'dat'.
De volgende type 4 achtervoegsel mogen
alleen gebruikt worden bij dingen die geen
taal gebruiken. Andere type 4 achtervoegsel
zullen in een andere les nog eens aan bod
komen.
-wIj
-lIj
-Daj

-rnaj
-raj
-chaj

mijn
jouw
zijn/haar
ons/onze
jullie
hun

WERKWOORDEN

(WW)

Herinnering:
Werkwoord
voorvoegsels
geven zowel onderwerp en lijdend voorwerp aan. Deze kecr vijf nieuwe voorvoegsels die je kunt gebruiken naast de vier uit
les 2.
mavlDamu-

Du-

-Ha' niet alleen ontkennend, maar een 'verandering van staat'. Ondanks dat het een
zwerver is moet het altijd het werkwoord
volgen dat het verandert!
voorbeeld:
ma(v v) wij/geen
Do'
(ww) gelukkig zijn. geluk hebben

ond.
lijd. vwo voorbeeld
wij
geen
ma'eH - Wij zijn gereed.
Ik
hem/haar/het/hen
vltu' - Ik vind hem.
JIJ
hem/haar/het/hen
DaSo' - Jij verbergt het.
hij/zij! het
mij
muqlp - Zij slaat mij.
hij/zijl het
jou
Dutlhob - Hij vraagt jou.
(zav) tenietdoen

-Ha'

LET OP! Het geslacht van de derde persoon
enkelvoud en meervoud (hij, zij, het, hem,
haar, hen) moet je uit de context van de zin
halen.
De Klingon taal heeft ook nog negen verschillende type werkwoord achtervoegsels.
Deze hebben net als de znw's. achtervoegsels een vaste plaats. Een tiende type van
deze achtervoegsels heeft geen vaste plaats.
Dit zijn de zogenaamde 'zwcrvers'(zav).

maDo'Ha'

wij zijn ongelukkig!
we hebben ongeluk
vergelijk:

maDo'be'

wij zijn niet gelukkig!
we hebben geen geluk

werkwoord achtervoegsel
TYPE I: Deze
maken
een werkwoord
wederkerend.
(Voorbeeld zich wassen: ik was me, jij wast
je, hij wast zich enz.) Ze worden allen
gebruikt als cr GEEN lijdend voorwerp is.

Voorbeeld:
DujDaj
waqllj
waqmeyllj
Sormaj
Sorl-lornmcymaj

Qumwl'wlj
ghumchaj

ghurn'a'chaj
boQraj
boQHomraj

zijn schip
jouw schoen
jouw schoenen
onze boom
onze kleine bomen
mijn cornmunicator
hun alarm
hun gigantische alarm
jouw hulp
jouw kleine hulp

Een van deze zwervers hebben we al behandelt in les I: -be' dat het werkwoord ontkennend maakt.
voorbeeld:
qavoq
-be'
qavoqbe'T

(ww vv) Ik/jou
(ww) vertrouwen
(zav) niet
ik vertrouw jou niet

-Ha' betekent 'tenietdoen'.

Meer dan -be', is

- 'egh dit betekent 'zichzelf'
voorbeeld:
jlmagh
-'egh
jlmagh'egh

(vv) Ik/geen
(ww) verraden
(I av) mijzelf
Ik verraad mijzei f

-chuq vertaal je als 'elkaar'

voorbeeld:
majatlh
-chuq

majatlhchuq

(vv) wij/geen
(ww) praten/spreken/zeggen
(I av) elkaar
Wij praten tegen elkaar

rnu 'tay' (woordenschat)
mu'rncy ghojtaH (woorden om te leren)

Dit is een lijst van alle woorden die gebruikt
zijn of die je nodig hebt voor de oefening.
Oefen weer door alle woorden hardop uit te
spreken.
waq
Duj
Sor
Qumwl'
ghum
Du'
Qu'
boQ
'eH

schoen
schip
boom
cornmunicator

alarm
boerderij
plicht
help, assistentie
gereed zijn

ru'
So'
neH
tlhob
voq
Do'
chenmoH
magh
tem
tlhaq
jab
Qaw'
Qoch
Qong

vinden
verstoppen, verbergen
willen
vragen
vertrouwen
gelukkig zijn, geluk
hebben
bouwen, vorm krijgen
verraden
ontkennen
chronometer
eten opdienen, eten
serveren
vernietigen
oneens zijn
slapen

ghaj

hebben, bezitten

LES 3 VRAGEN

4.
5.
6.
7.

Du'vlchenmoH
Ho'Du 'lIj vlqIp
QumwI'wlj vItu' vlneH
mu'mey So'nav
verengan Daleghbe'
mu"a'meylIj Damagh
Sonneychaj chenHa'moH Doch
blqlp'egh vltLhobbe'

Er zullen ook woorden van de vorige les
worden gebruikt. In het volgende nummer
zullen de antwoorden staan. Denk aan de
woordvolgorde!

8.
9.

Qapla'! (succes)

VERTAAL IN HET KLINGON:

VERTAAL fN HET NEDERLANDS:

12.
13.
14.

I.

2.
3.

DuQochbe'
qavoqbe'
tlhIngan juH chenmoH tera

10.
I I.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Ik slaap niet.
Jij verraadt jouw woorden.
Jouw verwonding vindt (Eerste)
hulp.
Ik vraag jou om mij te slaan.
J ij wilt dat ik jou schrijf. (*)
Jij wilt dat ik jouw huisdier
vertrouw, (*)
Jij helpt onze boerderij niet.
Zijn horloge heeft geen wijzers
(neem hiervoor handen).
Jij wilt dat ik lieg. (*)
Ik bouw huizen.
Ik wil leren. (*)

(*) Deze ingewikkelde zinnen moet je als
volgt zien:
Ik wil dat zij jouw cornmunicator zien.
Qumwl 'lIj lulegh vlneH
Deze zin is eigenlijk opgebouwd uit twee
zinnen:
Zij zien jouw cornrnunicator, Ik wil het.
QurnwlTlj lulegh vIneR
Deze regel gaat op als het werkwoord van
de Iweede zin neH, 'willen' is, of als het een
werkwoord is dal iets met spreken te maken
heeft: ja', 'vertellen': tlhob, 'vragen'; jach,
'schreeuwen' enz.
In les 4 zal ik uitleggen hoe je ingewikkelde
zinnen kan maken met andere werkwoorden.
Meer info over de Klingon taal op internet:
The
Klingon
Language
lnstitute:
www.kli.org Nederlandse bewerking, met
toestemming, van The Klingon Postal
Course van David Barren door AnncMarieke Meij

Internet AOl Instant Messenger
Door: Piet Spertel

wordt zijn 'SCREENNAME' gegeven.
Geef dan de opdracht deze aan één van de
lijsten toe te voegen. Als het e-mail-adres
onbekend is, wordt er gevraagd of er aan
jouw kennis een verzoek verstuurd moel
worden om ook lid te worden. Hiermee
wordt dan het aantal mensen die het systeem gaan gebruiken uitgebreid en is er
meer kans dat je zo iemand vindt en kunt
bereiken.

Heb jij dat ook wel eens?
Je belt een vriend of zo, maar die is aan
het internetten. Geen doorkomen aan.
Als je nu zelf ook internet hebt, dan
hoeft dal geen probleem meer te zijn.
Met AlM kun je zien wie van de kennissen op het internet actief is. Deze kennissen moeten dan wel ook bij AlM aangemeld zijn.
1.....

Password

~

Netscape™

•

"

AOL

Instant
Messenger''''

Hoe werkt dit?
Ga naar www.netscape.com. Daar vind je
onder het hoofdstukje COMMUNITY de
link Instant-Messenger. Hieronder word je
geleid naar een 'SiGN-UP' voor hel AlMprogramma. Op de AOL-messenger-pagina
moel je een aantal vragen beantwoorden.
Eén van de vragen is onder welke
'SCREENNAME' je bekend wilt zijn op
het net. Nu kan er een probleem ontstaan,
aangezien meer mensen dezelfde naam
willen gebruiken. Hier moet dus een unieke naam worden verzonnen. Bij goedkeuring en controle van jouw gegevens wordt
er een programma naar jouw computer
gedownload.
Dit is het programma
SETUP32N.EXE. Installeer dit programma.

Hoe nu verder?

11

Pi Save password

Dm
!telp

Sttup

lign On

-"""on: r.6tl

van je kennissen op hel nel actief is. De
allereerste keer zal dal (OIO) zijn, niemand
dus. Je zult eerst jouw kennissen, die een
internetverbind ing hebben, moeten toevoegen aan één van de lijsten.
Buddy's toevoegen

Jt

RayBogncr-fnstant

file

~d1t

Me330ge

I!!lOO EI

RnyBogner:rileh,lal t'm I,ylngOUllhl.~
Not Moaugo Servicei

Als je weet wal de SCREENNAME van
je internetkennis is, ga dan naar 'List
Setup' en voeg daar je 'Buddy' toe. Meer
waarschijnlijk weel je de naam niet. Klik
op 'Find'. Type het e-mail-adres van je
kennis. De buddy naam wordt opgezocht
en als deze ook al ingeschreven staat

g:ttt:M,mll-lpllxl

11

Odd Buddy

~Ne1scape·
•

AOL

I::-'

InstanI

"

MnJ~"

I List Setup

Lel op: mensen die beschikken over
Nctscapc-Cornmunicator 4.04, hebben dit
programma reeds standaard in hun pakket
zitten.

Online

Na hel installeren kan het programma
opgestart worden via de bekende weg. Het
opstartscherm verschijnt, de SCREENNAME is ingevuld en een wachtwoord moel
worden ingevuld.

~ F amity (0/1 0)

Klik op hel vakje voor 'Save Password'.
Klik op de knop 'Sign-On'. Via jouw
Internet-Provider ga je nu het internet op.
Het onderslaand plaatje komt dan reehtsboven in jouw scherm te staan. In de AOLdatabase wordt gecontroleerd of er iemand

Laten we aannemen dat jij en je vriend op
het net zijn. Dan kun je via de knop 'IM'
met elkaar chatten. Niet moeilijk en
vreemde mensen kunnen er niet tussen
komen. MeI deze knop kunnnen ook
berichten verzonden worden aan de diverse Buddy's.

~ Buddies (118)
ChrisWrent

(». Co-workers (0/6)

IrrfQ

!M

11

Netscape find

Laten we nog even ter afsluiting vermeiden dal deze service van AOL (Arnerica
On-Line) geheel gratis is. Dus geen kosten. Zorg er dus voor dat dit programmaatje ook op jou computer Slaat, want
het is beslist een must. Ik heb gehoord van
een ander gelijksoortig prgrarnrna. Dit is
het programma ICQ en is verkrijgbaar via
het adres www.mirabilis.corn. Deze twee
programma 's zijn niet compatibel met
elkaar. Dil komt waarschijnlijk omdat de
service door verschillende leveranciers
geleverd wordt en er daardoor verschillende adres-databases zijn. Probeer hel
ook eens uil en laat weten wat voor jou de
beste keuze is.
Veel plezier, Qapla'
phsportel@compuserve.com

AGENDA
De volgende informatie is in goed vcrtrouwen
ontvangen.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor afwijkingen die ontstaan zijn door foutieve vennelding. Allc informatie kun je bij de organisntoren vcri liëren
KLIN CON '98
Datum: 14juni 1998
Locatie: Hotel Haarlem Zuid
Je vindt er alles over in deze Nieuwsbrief
BIG RED
Datum: 12-14 Juni 1998
Onderwerp: Duc South
Locatie: I lcathrow Park Ilotel Londen
Contact: 38 Planctrcc Avenue. Fenham.
Ncwcastlc upon Tync, NI~ 9TH, England
Telefoon: +44-1912749262
CRUISE TREK '98 "TIIE ALASKA
ADVENTURE 11"
Datum: 12-19 Juni 1998
Onderwerp: Star Trek
Locatie: Frorn Vancouver B.C. ro Anchoragc
Contact: P.O. Box 2038, Agoura f-lills ,CA
91376-2038 Canada
Telefoon: Tel. (818) 597-2940, Fax. (818)
597-7576
INFINITY
Datum: 10-12juli 1998
Onderwerp: Doctor Who/Media SP
Locatie: Angel Hotel, Carditf
Contact: lnfinity, 12 Stuurt Strcct, Trchcrbcrt,
Wales, CP42 5PR, Engeland
Gasten: Colin Baker - Doctor Who, David
Prowsc - Darth Vader. Ed Bishop - UFO,
David Banks - Cybcrlcadcr, Lioncl Fanthorpc
- Host of Forteau TV, Dr Jack Cohen Xcnobiologist, M.l. Simpsou - SFX
Magazine, Andy Sawyer - SF Foundation
Colleerion

Z'HA'DUM CONVENTION
Datum: 10-12juli 1998
Onderwerp: BABYLON 5.
Locatie: Starhotel Saucrland, Willingen,
Gennany
Contact: FED-CON GMBII, Schisslcrstr, 4,
86154 Augsburg, Gennany, Telefoon: +498212190932
Gasten: Mira Furlnn, Peter Jurasik. Steven
Furst
PERRY RIIODAN TACE CARCHING
Datum: 12-14 juli 1998
Onderwerp: PERRY RIIODAN
Locatie: Bürgcruaus, Garehing. München
Webpagina: hllp:/Iwww.vpm.de/
Pcrrylchodan/prfz/

LSTERCON - SFCD-JAHRESCON
Datum: 12-14 juli 1998
Onderwerp: Algemeen SF
Locatie: Schreberheim Leipzig.
Contact: Manfred Orlowski, K'rncrstr, 49,
04107 Lcipzig Duitsland
Gasten: Kim Stanley Robinson, Horst Pukallus,
NEXUS '98
Datum: 17-19 juli 1998
Onderwerp: SF media con
Locatie: Hitton Hotel, Bristol
Contact: Nexus '98, I Lullingtcn Rd, Knowlc.,
Bristol, BS4 2LH, Engeland
Gasten: Peter Jurasik (Londo Babylon 5),
Richard Arnold, Jirn Mortimorc (SF aurhor)
WOLF 359 THE CRUSADE
Datum: 25-26 juli 1998
Onderwerp: Babylon 5
Locatie: The Radission Edwardian Hotel, Bath
Road, Heathrow, London
Contact: 141 Waarden Road, Canvcy lsland,
Essex, SS8 9BE, Telefoon: +44-1753771078
Gasten: Brucc Boxleitner (Sheridan). Jerry
Doyle (Garibaldi)
WESTCON
Datum: 31 juli - 2 augustus 1998
Onderwerp: Star Trek & SF
Locatie: Hilton Narional Hotel, Bristol
Contact: (Mal) Westcon. 46 Brins Close, Stokc
Gifford, Bristol, BSI2 6XU, Telefoon: 0117
9409017
E-mail: mal@nexcon.demon.co.uk
Gasten: Richard Arnold, Barry Morse, Zicnin
Merton

NEXUS
Datum: 28 augustus - 30 augustus
Onderwerp: Star Trek en Babylon 5
Locatie: Berlijn, hotel Estrel
Contact: Frank Volzcr, Waldowstr. 53, D 13403
Berlijn, Telefoon: 030 495 27 41
e-mail: agenls@berlin.snafu.de
Gasten: Pairicia Tallrnan, John DeLancie,
Michacl O'Hara
RCW 139
Datum: 6-9 augustus 1998
Onderwerp: Duc Sourh
Locatie: Tororuo, Canada
Contact: RCW 1998@hotmail.com
CULT TV 1998
Datum: 4-7 september 1998
Onderwerp: All TV with a Fan Following
Locatie: Telford Moat House, Tel ford ,
Shropshire, UK,
Contact: PO Box 170 I, Pctcrborough, PE7
IER, Engeland
Telefoon: +44-1733205009
E-mail: culuvuktêgcocitics.com

AKFf 4 "Hl HO SILVER LABEL"
Datum: 11-13 september 1998
Onderwerp: Alternare Sci-Fi/Trck
Locatie: Warwiek Arms Hotel, High Sireer.
Warwick. U.K.,
Contact: AKFT 4,7 Belgrave Close, St. Mary
Cray, Orpington, Kent, BR5 3TJ, Engeland
E-Mail: akrt@ziggy.skynet.co.uk
'fIlE SECOND DISCWORLD
CONVENTION
Datum: 18-21 september 1998
Onderwerp: Terry Pratcheu's Discworlcl
Locatie: The Britannia Adelphi Hotel,
Liverpool
Contact: The Discworld Convcruien. PO Box
3086, Colchcstcr, Essex, C02 8TY, UK
E-Mail: queries@dweon.lspaee.org
Gasten: Terry Pratcheu, Stephen Briggs, Dave
Langford. Bcrnard and lsobel Pcarson, Paul
Kidby, Stephen Player, Josh Kirby
VOYAGE IN PERSON
Datum: 9-11 oktober 1998
Onderwerp: Voyage 10 thc BOllom of thc Sea
Locatie: Sheflield
Contact: 26 Milner Rd, Horlield,
Bristol,England. BS7 9PQ
Gasten: Del Monroe-Kowlalski, Terry BeckcrSharkcy, Alan Hunt-Riley)
ENCOUNTERS 98
Datum: 9-11 oktober 1998
Onderwerp: Star Trek
Locatie: Hagcn/Gcrrnany
Contact: Michacl Grass.Koenigswall 1,44137
Dortmund, Duitsland, Telefoon: +492319142463
E-Mail: oi.lice@factandact.com
Gasten: Larry & Janct Nemeeek
BARDCON
Datum: 30 oktober - I november 1998
Onderwerp: Star Trek - DS9
Locatie: Lcvi Fox Hall KES Stratford-on-Avon
Contact: BardCon,36 Westholrnc Road,
Bidford-on-Avon, Warwickshire, B50 4AL
E-Mail: BardCon@elimsboulique.
demon.co.uk
Gasten: Andrew Robinson - Garak, Marc
Alairno - Gul Dukat, Rachel Robinson Mclanic - The Visitor, John Bennen - stunt
double Ior Avery Brooks
STAR TREK WORLD TOUR '98
Datum: 5 december 98 - 2 januari 1999
Onderwerp: Star Trek
Locatie: Mcssc Dusseldorf, halls 7-9
Kaarten: Nederlandse reisbureaus
hllp:/Iwww.tradefair.de

VERENIGING
Van de voorzitster
Het wordt een mooie zomer, niet in de laatste plaats omdat er zoveel conventies worden gehouden. De eerste is die van onszelf: Kling Con '98 in Haarlem. Daarna
komen er verschillende
conventies
in
Engeland, Duitsland en natuurlijk
in
Amerika, het land waar Star Trek begon.
Kijk snel in de uitgebreide agenda.
Het bijwonen van zo'n conventie is een
indrukwekkende belevenis. Zeker wanneer
er een aantal acteurs daadwerkelijk-aanwezig is. Wij, als bestuur, krijgen regelmatig
de vraag: kunnen jullie niet eens een acteur
over laten komen? En steevast is ons antwoord: nog niet! We kunnen het simpelweg niet betalen. Daarnaast is het risico
groot dat, als je maar één acteur uitnodigt,
hij of zij op het laatste moment afzegt. Dat
overkwam onze Belgische vrienden en dan
moet je heel wat uitleggen.
Tenzij we een grote sponsor vinden, we
praten hier over een paar ton, kunnen we
geen acteurs over laten komen. Een drastische verhoging van het lidmaatschapsgeld
zou ook kunnen, maar we denken niet dat u
bereid bent om duizend gulden per jaar te
betalen ...
Wij zijn in ieder geval blij met de conventies die nu regelmatig worden gehouden,
dank zij de inspanning van Jaap Moerman
en de vele vrijwilligers. We hopen u in
Haarlem persoonlijk te kunnen spreken.
Zes dagen na die conventie wordt de
Algemene Ledenvergadering
gehouden.
Ook daar hopen we veel leden te zien, want
wilt u echt meedenken dan is die ALV buitengewoon belangrijk. Daar worden beslissingen genomen door de aanwezige leden,
die op dat moment het ledental van bijna
3000 leden vertegenwoordigen. Graag tot
ziens op de 20ste juni.
Live long and prosper!
Lucie Blom Calis

Harrn Koopman, penningmeester
Adrie Baak, secretaris
Jaap Moerman. bestuurslid conventies en
2de secretaris
Edwin van Baturn. PR en zakelijke contacten
Telefoon: 06-55 907 543
Fax: 040-2548381
Lid worden kan door overmaking van
Fl. 30,- op girorekening 3237505. Vergeet
bij het overschrijven via girotel niet om
uw adres te vermelden!
Na betaling van het lidmaatschapsgeld
ontvangt u:

* een
*
*
*

lidrnaatschapspasjc waarmee 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

Verhuizen?
Dan zeker een verhuiskaartje naar The
Flying Dutch. Hel komt nog te vaak voor
dat we bladen retour krijgen omdat men
vergeten is ons een adreswijziging te sturen. En dat is jammer, want u mist dan ons
verenigingsblad met alle informatie over
Star Trek.
Vrijwilligers
We hebben nog steeds VRIJWILLIGERS
nodig! Zonder vrijwilligers draait een fanclub op een laag pitje en komen alle handen spandiensten steeds op dezelfde mensen neer. 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 16 jaar ...

THE FLYlNG DUTCH fanclub is
Uw lidmaatschapspas
De enige Nederlandse Star Trek-vereniging
Postadres:
Postbus 135
3500 AC Utrecht
Het bestuur ziet er als volgt uit:
Lucie Blom Cal is, voorzitster

is geld waard!

De volgende zaken geven korting op de
aangegeven waren, wanneer u uw Flying
Duteh-pasje laai zien. Zorg er dus voor
dat u die altijd bij II hebt!

Wonderland
Soernbawastraar 54a
1095 XC Amsterdam
Thc American Book Centre
Kalverstraat 185
1012 XC Amsterdam
The Gamekeeper
Hartenstraat 14
1016 CB Amsterdam
Boekhandel De Kier
Nieuwe Rijn 45
23 12 JG Leiden
Simtasia
Kleiwegstraat 30A
280 I GM Gouda
Card & News strips
Kleiwegstraat 16
2801 GM Gouda
Williams
Hoogstraat 143
3111 HE Schiedam
Toyrific
Heemraadstraat 3
3131 VG Vlaardingen

C's
Lengweg 82
3192 BL Hoogvliet
Twilight Zone
Voorstraai 432
3311 CX Dordrecht
Hobby Modelbouw Dordrecht
Voorstraat 360'
331 I CX Dordrecht
Eppo Stripspeciaalzaak
Kleine Berg 33
261 I JS Eindhoven
Warp9
Haarlemmerstraat 269
2312 DJ Leiden
American Bookshop
Lange Poten
Den Haag

I'\LING CON ~98T ZONDAG
De tweede conventie van dit jaar wordt
in Hotel Haarlem gehouden. U komt
toch ook?
Wat is er te doen? Natuurlijk weer een
flink aantal handelaren. Daarnaast een
verkleedwedstrijd, de nieuwste video's
als die tegen die tijd uit zijn, een cardgame en de mogelijkheid om kaarten te ruilen. Uiteraard ook ruimte genoeg om met
elkaar te praten.
Zondag 14juni
KLING CON '98
Hotel Haarlem
In formatie uiteraard weer bij Jaap
Moerman, 0 I0-4425128. Heb je internet,
kijk dan vooral op de TFD pagina's:
hllp://www.tfd.nl.
Routebeschrijving naar KLING-CON '98
Locatie Hotel Haarlem-Zuid
Toekanweg 2"
2035 LC Haarlem
Tel. 023-5367500
Met eigen vervoer:
Vanuit Amsterdam/Utrecht: vanaf de A9
neemt
u
de
afslag
HaarlemZuid/Zandvoort. Bij het 3e verkeerslicht
linksaf; bij het eerstvolgende verkeerslicht weer linksaf.

14 JUNI 1998

Vanuit Heemstede/Zandvoort: u rijdt via
de doorgaande weg, de N205, richting het
centrum van Haarlem. Waar mogelijk
gaat u A'dam/Schiphol aanhouden.
U
blijft de weg volgen tot over de brug (over
het Spaarne). Bij de eerstvolgende kruising na de brug gaat u rechtsaf. Bij de volgende verkeerslichten gaat u linksaf, u
bevindt zich nu op de Toekanweg.

Deze keer het nieuwe en spannende
Holodeck-spel waarbij Frank Hollander
(uit de TNG aflevering : A Fistfull of
Daia's) in levende lijve aanwezig zal zijn
in de persoon van Jon Ward. Jon Ward is
een Data look-a-like. Tevens maakt Jon
speciaal voor KLING CON '98 een gelimiteerde oplage van zijn tekenwerk dal
hij voor de liefhebbers zal voorzien van
zijn handtekening.

Vanuit Rotterdam/Den Haag: u rijdt via
de A4 richting Amsterdam, daarna volgt u
de A9 richting Haarlem. U neemt de
afslag Haarlem-Zuid/Zandvoort, zie verder bovenstaande uitleg.

ART CORNER
Op speciaal verzoek is er deze keer een
hoek waar kunstzinnige lieden hun materiaal kunnen laten zien in de Art Corner.

Openbaar vervoer:
Er zijn diverse buslijnen die een halte
hebben bij Hotel Haarlem Zuid:
Lijnen 5,70,71 en 72 komen en gaan via
het hotel naar station Haarlem.
Lijn 80 komt vanuit Amsterdam en rijdt
via het Hotel naar zandvoert.
Lijn 236 komt vanaf Schiphol Airport en
rijdt via het hotel naar station Haarlem.

STAR TREK WORLD TOUR
Na de nodige moeite hebben we voor
onze leden, die nog vragen hebben over
de Star Trek World Tour en die eind dit
jaar in Düsseldorf wordt gehouden, een
primeur!
Tijdens Kling Con '98 hebben wij de eerste officiele informatie stand van de Star
Trek World Tour.

Beste leden,
Op 14 juni wordt in Haarlem KLING
CON '98 gehouden. Van 12.00 tot 18.00
uur staan de deuren open voor iedere Star
Trek-fan en andere belangstellenden. Er
zijn weer diverse activiteiten zoals de
videovertoningen
en de kostuumwedstrijd.

FILMDOEK
Verder zal er een verloting plaatsvinden
van een uniek spandoek van de First
Contact film. De loten zijn direct bij de
ingang te koop. Dit 'one and only' item is
een must voor elke rechtgeaarde Star Trek
fan.

HOLODECK-SPEL

Sorry! No Subtitles
Original Motion Picture Company

KOSTUUMWEDSTRIJD
Als hoofdprijs voor de kostuumwedstrijd
zijn er deze keer twee gratis toegangs
kaarten voor de Duitse conventie 'THE
NEXUS' in Berlijn te winnen.
Kom dus als je meest favoriete Star Trek
figuur en maak kans op deze mooie prijs.

Wij leveren middels postorder verkoop:

-Alle Star Trek series en Babylon 5 (zonder ondertiteling)
-Amerikaans NTSC-VHS import.
-PAL en NTSC Laserdiscs en DVD's.
-Science Fiction Merchandise.
Totaal ruim 20.000 titels leverbaar.
Aanbieding: Bij vaste verzending van series gêên verzendkosten.

Sorry! No Subtitles
Postbus 412. 2180 AK Hillegom
Tel: 0252-524599 Fax: 0252-525528
e-mail: sorry.no.subtitles@tip.nl
Website: www.tip.nllusersJsorry.no.subtitles

Verder weer computerdernonstratics, een
quiz om je kennis te testen, verschillende
science fiction-fanclubs en handelaren
met een groot aanbod artikelen voor de
Nederlandse science fiction-fan.
14juni
12.00 tot 18.00 uur
Regionale fanclubdag
HOlel Haarlem
Toekanweg 2
Haarlem

BRIEVEN EN OPROEPEN
onder r-cdacrte van Lursa en B'Etor

980601
Liefl ijke gezustertjes;
Ik heb een tijdje geleden een spelletje
onder uit de voordeelbak bij de Dixons
opgegraven: Klingon. Daarin zit een leuk
raadseltje: je moet een kleurcode opgeven
of je scheepje wordt opgeblazen. En da's
niet leuk.
Ik hoop dat jullie de EER hebben om mij
de code te geven of te vertellen wat ik verkeerd doe, ondanks dal jullie tegenstander
Gowron zich bij mij aan boord bevindt.
Als jullie het niet weten (wat ik natuurlijk
wel verwacht: stupendous Klingon Dogs):
misschien een van de kijkertjes thuis?
Mijn e-rnailadres staat open voor (bijna) al
jullie Klingen suggesties.
Kha'pla, you sisters of a Qua'hom!l
Anton van der Vloet

WAT EEN LEFGOZER OM ONS LIEFLIJK TE NOEMEN ... MAAR AL DIE
VLEIERIJ HELPT NIET OM BIJ ONS
EEN CODE LOS TE PEUTEREN.
ALTHANS NIET BIJ MIJ, MAAR MIJN
LIEFLIJKE ZUSJE IS WAT LOSLIPPIGER ...
Dat noemt ons stupendous
KI ingon
Dogs?? En kan zelfs zo'n simpel raadseltje niet oplossen?! Nou zeg, dit raadseltje
heb ik natuurlijk gelijk opgelost. Ik zal je
een hint geven, als je het dan nog niet
weet, schrijf je maar weer terug.
Misschien is het je opgevallen dat er bij
elke kleur een toon hoort. (Niet?? LUISTER dan nog maar eens heel goed.) In de
hele film zingen af en toe de Klingons een
fragment uit een Klingon opera. (Gaat er
al wat dagen?) Als je dit melodietje nou
eens op de knoppen van die bom speelt?
Ach, wat is tante B'Etor toch weer knap
he! KNAP STOM, JA .... GEEF ER DAN
METEEN ALLE CODES BIJ ....
Wil je trouwens mijn geliefde broer niet
afkraken? Niet iedereen kan van zo'n

goede huize komen als wij! Het is nou eenmaal algemeen bekend dat Klingon vrouwen veel beter zijn!
P.S. het is Qapla' en Qa'Hom! Lees de
Klingon cursus elders in het blad maar eens
goed door!

het boek 'Star Trek chronology: The history of the future' van Michael en Denise
Okuda (Pocket Books 1996) staat een artikeI over stardates.

980602

Hallo mede trek fans,
Ik heb een leuke nitpicker ontdekt.
Volgens mij hadden de drukkers van de
Voyager-kalender last van een tijdelijke
tijd-vertex, of hoe je dat ook noemt. In de
kalender van dit jaar, hebben ze namelijk
in de maand maart de 21ste op zaterdag
maar ook op zondag. Als dil in de serie
zou gebeuren dan komen ze nooit thuis.
Groetjes en live long and prosper
Helrna Cijs, Rotterdam

Geachte redactie,
Eerst zou ik u willen bedanken voor jullie
uitstekende blad. Het lijkt misschien een
beetje bot, maar slecht nieuws altijd eerst,
is het niet? Schrap die column met Lursa
en B'Etor A.U.B. Of verander hem. Het
commentaar is leuk bedacht, maar eigenlijk voor kinderen. En ST is tegenwoordig
merendeel voor volwassenen.
Mijn complimenten voor alle informatie en
previews in jullie blad. Een goed fanmagazine kan niet zonder, maar jullie doen wel
heel goed werk. Heel intelI igent geschreven en altijd goede onderwerpen. Ook de
waardering van afleveri ngen van games
zijn heel welkom.
Tot slot enkele vraagjes. Zouden jullie wat
meer aandacht aan ST CCG kunnen besteden en zouden jullie mij evenwel een eerder artikel over stardates en het omrekenen
naar aarddatum kunnen toesturen, of mij
informatie kunnen verschaffen over boeken/tijdschriften
waar dit in staat? Bij
voorbaat dank en uw antwoord afwachtend,
T. van Buuren, Hoogvliet
HOE BEDOELT
U 'SCHRAP
DIE
COLUMN MET LURSA EN B'ETOR'?!
LATEN WE NU EVEN DUIDELIJK
ZIJN: DIT IS GEEN COLUMN, DIT IS
EEN BRIEVENRUBRIEK.
EN HET
COMMENTAAR IS VAN ONSZELF EN
NIET BEDACHT, AL ZIJN WE ALTIJD
BEDACHT OP COMMENTAAR! Over
dat ST CCG: ik zit er ook op re wachten.
Maar er is op dit moment geen tijd en ruimte voor. Meneer Van Buuren, u kunt toch
niet verwachten dat het hele blad serieus
zou zijn? Niet zo negatief trouwens over
kinderen! Ik ken vele volwassenen die het
wèl leuk vinden en toch niet kinderachtig
zijn.
De stardates uit de serie kun je trouwens
niet omrekenen naar aarddatum. omdat er
geen echt systeem in zit. Het heeft meer
iets met de productienummers te maken. In

980603

IK HEB OOK WEL EENS EEN LEUKE
NITPICKER
ONTDEKT,
GARVIN
HEET HIJ .... 0, JE BEDOELT EEN NIT,
SORRY, BEN ER SOMS NIET HELEMAAL BIJ .... EUH, JA, DIE KALENDER, DAT ZIT ZO, LEG TIJ DAT EENS
UIT B 'ETOR, DJ HEBT DAAR VERSTAND VAN!
Weer een voorbeeld van die domme
Federatie!
Zijn ze eens verlost van
Starfleet, gaan ze op dezel fde manier verder en kunnen ze geeneens meer op data
letten. Dat krijg je ervan! TERWIJL ZE
TOCH DE TIJD BIJHOUDEN DIE ZE

NODIG HEBBEN OM TERUG TE
KOMEN IN HET ALPHA-QUADRANT ...
KENNELIJK KlJKEN ZE TOCH NIET
ZO NAUW!

980604
Geachte Flying Dutch,
De First-Con '98 was echt heel gezellig!
Het was mijn derde conventie en ik vond
het heel leuk. Ik had ook foto's gemaakt,
maar die zijn helaas mislukt. Mijn vader
deed het toestel open, terwijl het rolletje
nog niet teruggedraaid was. De foto's werden dus overbelicht, en we konden het rolletje weggooien.
Daarom heb ik een vraag: kunnenjullie een
oproepje plaatsen?Ik sta narnelijk ook een
keer op de toto met een jongen die Dennis
heet.(achternaam weet ik niet) en er is een
foto gemaakt met zijn toestel waar we
samen op staan. Ik zou die foto graag willen bijbestellen, maar ik heb zijn adres niet.
lk hoop dat jullie me kunnen helpen. Hij
had donkerbruin haar en een rood TNGuniform aan.Ik heb kort rood haar en droeg
een geel TNG-uniform met 3 pips. Ik was
samen met mijn buurmeisje die hetzelfde
droeg en ook op de foto staat.
Merel Hofman, Arnhem
IK ZOU EERST DIE VADER MAAR
EENS BEDANKEN, HIJ HEEFT WEL
VOORKOMEN DAT JE JE VOOR EEUWIG BELACHELIJK HEBT GEMAAKT.
NU DENNIS NOG VINDEN OM DE
LAATSTE SPOREN UITTE WISSEN ...

980605
Beste redactie,
Jullie hebben weer een gaaf blad gemaakt.
Ik ben al benieuwd naar de Vulcaanse
gerechten die Arme-Marieke in een van de
volgende uitgaven in petto heeft. Als het
kan is het ook leuk als er recepten bij zijn.
Toch een klein detail: de foto's van de kostuumwedstrijd zijn onduidelijk en dat vind
ik jammer. Ik sta er zelf ook op maar ik kan
niet eens m'n eigen puntoren herkennen.
Verder nog een ideetje: Er zijn ook vaak
look-alikes die meedoen aan de wedstrijd.
Als er nou ook speciale prijzen zijn voor de
beste look-alike dan wordt die hele kostuumwedstrijd misschien nog leuker. De
look-alikes moeten hun figuur dan ook zo
goed mogelijk imiteren.
Live long and prosper!
Hinke M. Boer.

Nëelix zou best recepten erbij willen
schrijven maar hij weet ze simpelweg niet
en is bang dat hij de gerechten dan verpest. (Kan ik me bij Neelix niet voorstellen, maar ach!) Maar ja, wat wil je dan?
Dat hij bij GAGH schrijft: kook spaghetti
en leg het op een bibberend bord? NEELlX HEEFT HET ALTlJD WEL OVER
ZIJN
BEROEMDE
GERECHTEN,
MAAR EIGENLIJK ROTZOOIT HU
OOK MAAR WAT AAN ... Die rubriek is
trouwens meer als een overzicht geschreven. Je mag wel helpen hoor om recepten
te bedenken! Als je er een paar weet stuur
ze op! Wij zijn niet aansprakelijk voor
eventuele gevolgen ...

980606
Van Majanka Veldkamp uit Staphorst kregen we de complimenten voor het blad en
een prachtige lange brief. Veel te lang om
helemaal te plaatsen. Een paar stukjes
eruit:
Mijn Star-Trek-fandom stamt af van de
tijd dat de KRO op Nederland I The Next
Generation uitzond. Ik was meteen verkocht. Natuurlijk was Riker mijn favoriet,
totdat hij zijn baard liet staan, toen werd
Data nummer I (vooral als hij lacht vind
ik hem om op te vreten).
Ik keek ook heel erg uit naar de nieuwe
serie Deep Space 9 maar was bang dat het
een slap aftreksel van TNG zou worden.
Dat is het niet geworden, het is echt heel
andersdan TNG maar DS9 haalt het voor
mij niet bij TNG. Bij TNG is de crew veel
aardiger voor elkaar en bovendien zijn de
mannelijke crewmernbers veel aantrekkelijker. Sisko van DS9 heeft zo'n gemeen
lachje, O'Brien is te oud, Bashir is te
jong, Garak is niet te vertrouwen en
Quark... heeft te grote oren. En wat ze
over mannen met grote oren zeggen
geloof ik toch niet.
Toen bekend werd dat er weer een nieuwe
Star Trek serie zou beginnen had ik dus
ook verwacht dat het nog minder als DS9
zou worden en heb niet eens de moeite
genomen om de eerste afleveringen te kijken. Fout, hartstikke fout! Het lijkt nauwelijks mogelijk maar Voyager is haast
nog leuker dan TNG. Na toevallig een
aflevering te hebben gezien was ik verkocht. Kate Mulgrew weet een perfecte
captain neer te zetten. Ondanks dat ze

vrouw is (en je verwacht dat ze dus veel
emotioneler is), valt ze net als Picard niet
uit haar rol. Allebei blijven ze met beide
benenop de grond staanen zijn een rots in
de branding voor hun crew.
En Chakotay..(zucht) ... Nog bedankt voor
de poster achter op de nieuwsbrief van
december 1997. Hij heeft drie weken
onder mijn hoofdkussen gelegen. Ik kijk
overigens erg uit naar de aflevering dat
Janeway en Chakotay iets (maar niet
teveel) met elkaar krijgen. Iets meer dan
in "Resolutions" maar een vaste relatie
hoeft nou ook weer niet.
Jammer trouwens dat Kes stopt met
Voyager (is ze wel wijs!?). Ik vrees overigens dat ik een erg passief lid van TFD
ben. Tot gisteren was ik nog nooit naar
een bijeenkomst geweest maar ik ga
beslist weer (als het een beetje in de buurt
is). De nieuwsbrief wordt altijd van haver
tot gort gelezen en nog eenseen keer gelezen. Wat mij betreft mag die iedere week
komen.
IEWEDFG!! Je noemt allemaal enge
mannen! Geen enkele knappe Klingen
komt er aan te pas. Alleen Sisko, die mag
er wezen in Klingon outfit. MAAR WAT

ZE NOU IN CHAKOTAY ZIET ... IK
DENK DAT ZE OP PRIMITIEVE
TYPES VALT...
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B 'e/anna Se/e)!a Maje/

980607
Beste redactie,
Ik ben nu één jaar en drie maanden lid en
vind jullie fanclub heel leuk. Naar aanleiding van jullie blad heb ik een aantal vragen en opmerkingen.
971201 - Bij "The American Book
Centre" (Kalverstraat - A'dam) is het
Amerikaanse Star Trek Voyager tijdschrift (van 'starlog) te koop (met pas
krijg je kortingl).
Weten jullie wanneer de koopvideo's Voy
4.1 en DS9 6. I te koop zijn?
Ik wil graag banden van DS9 van de seizoenen I t/m 3 kopen, maar ik kan ze nergens vinden; weten jullie misschien waar
ze deze nog hebben? (Of komen ze nog
uit in Nederland?)
Ook zou ik graag Star Trek CCG-kaartjes
willen ruilen; ik heb kaartjes van de basisserie, Alternate Universe, Qvcontinuürn
en First Contact. Als je met me wilt ruilen
stuur dan een kleine brief. Mijn zus wi 1de
Future Enterprise voor een redelijke prijs
kopen.
Ik zit in 5 VWO en zou het ook leuk vinden om met een andere fan van ongeveer
mijn leeftijd (17) te schrijven (liefst in de
buurt van Nieuwveen
N.O. ZuidHolland). Op dit moment vind ik DS9 hel
leukst, maar schrijven over bijvoorbeeld
Voyager mag natuurlijk ook.
Ramort Egberts.
NEE, VAN DS9, DE EERSTE SEIZOENEN, IS ALLEEN DE ORIGINELE
SERIE TE KOOP. WIL JE DIE ECHT
HEBBEN? KOM NAAR KLING CON
EN DAAR STAAT VAST WEL EEN
FERENGI DIE ZOOI TE VERKOPEN.
Leuk datje zus de Future wil kopen. Maar
laat ik je één ding zeggen. Je moet wel
iemand zien te vinden die jou heel aardig
vindt. Bij mij in de buurt worden ze
namelijk niet onder de 200 gulden verkocht! (Tja, tenzij je dat als een redelijk
prijsje ziet voor een stukje papier?)
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Kunnen jullie ons de betekenis geven of
laten weten van de naam Seleya? Wij
weten alleen dat het een berg is op de planeet Vulcan.
Hans, Monique en B 'elanna Hendriksen,
Arnhem
Je gaat je kind toch geen tweede naam
geven in het Vulcan?? Ben je net goed
begonnen met een Klingon naam, verpest
je het met een naam van die slappe aftreksels die nog lijken op een Romulan ook!
MAAR WAT HET NOU BETEKENT. ..
WAARSCHIJNLTJK DAT DIT KINDJE
PUNTOORTJES HEEFT ...?
Oproepen

980608
Ik ben op zoek naar een Starfleet-uniform
en alles over Vuleaus (Tuvok). Verder ruil
en spaar ik TNG kauwgomstickers.
Janena, Hardenberg

980609
Ik ben op zoek naar twee ST-CCG plaatjes:
Data's body - Qvcontinuüm - Personal rare card
Retask - First Contact - Event - rare card
Ik heb voldoende ruilmateriaal en wil er
ook voor betalen.
Iwan Oosterveld, Amsterdam

980610
Wegens beëindiging van de hobby te
koop aangeboden:
21 originele videobanden
van ST:
voyager, deel 1.1/1.10 en 2.1/2.11
T.E.A.B.
Marnix van Deijk
Over deze zaken hoef ik niets meer te
zeggen. Het spreekt voor zich! Stelletje
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loosy Pahtaks! ZUS, WAT HEB JE TOCH
EEN
VRESELIJK
NEGEATJEVE
INSTELLING! LAAT DIE MENSEN
TOCH LEKKER DOM BEZIG ZIJN!
Nou zus ik geloof dar we maar weer eens
snel hiermee moelen ophouden. Ik ben
laatst naar de dokter geweest! Kun je
nagaan. Klingons gaan niet naar een dokter (ja ik weel dat ze medical hebben in
het Klingon deck van het CCG spel, maar
dat is gewoon fout!). Ik voel me gewoon
niet goed. Heb jij geen problemen zus?
EH, NU JE ER NAAR VRAAGT, IK
HEB LAATST EEN RECEPT VAN NEELIX GEPROBEERD. NOU BEN IK
VEEL GEWEND, MAAR DIT WAS ZO
WANSMAKELIJK, DAT IK ER DRIE
DAGEN VOOR BINNEN MOEST BLIJVEN!! Hoe kom jij aan een recept van
Neelix?? NOU, DAT LAG GEWOON OP
DE KEUKENTAFEL. Nee, sufferd, dal
was niet VAN Neelix, dat was VOOR
Neelix. In hel kader van uitwisseling van
keukengeheimen. Maar eh ... je vond hel
dus niet lekker?? SORRY B'ETOR, IK
WIST NIET DAT HET VAN JOU WAS...
MAAR JE KUNT ER ZEKER VAN ZIJN
DAT HIJ HET NIET OVERLEEFT,
HAHA!! MAAR EH ... JE BEDOELDE
EIGENLIJK DAT JE WILT OPHOUDEN MET DEZE RUBRIEK?? DAN
MAAK JE VAST EEN HOOP MENSEN
BUJ!
Ga je trouwens naar Kling-Con '98? Of
durf je niet?! HAHAHAHAHA!
NOU JA, JE ZIT JE AL TE VERKNEUKELEN VOORDAT IK ANTWOORD
HEB GEGEVEN .... DUS GEEF IK
MAAR HELEMAAL GEEN ANTWOORD!
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Pouw

Er was eens.... een blopje. Een nietszeggend poeltje vloeistof, hel wist niet wat
het was of kon worden. Het lag stilletjes,
onwetend en voldaan, totdat hel plotseling gevonden werd. Ineens had het geen
rust meer. Het kreeg te maken met elektrische tafels, vragende ogen en p ijnlijk e
experimenten. Het werd gedwongen om
van vorm te ver-anderen en zich aan te
passen aan zijn kwellers.
Het blopje was Odo en het raakte gedwongen zelfbewust en begon aan een leven
waarin hij nel als elk ander moest ontdekken wie hij was en waarom. Maar in tegenstelling tot de meeste mensen was er niets
of niemand zoals hij. Niemand om hem Ie
helpen. Om hem te leren wat het was om
een shapcshifter te zijn. D~ eerste periode
van het leven leerde hij over zijn mogelijkheden, gedwongen door Doctor Mora
Pol van het Bajoraanse wetenschappelijk
instituut. De nieuwsgierige Mora had een
nieuwe levensvorm ontdekt en wilde en
moest (van Cardassiaanse hogerhand) er
alles van leren, met of zonder Odo's medewerking. Zo leerde Odo op hardhandige
wijze en in beperkte mate de mogelijkheden van zijn lichaam kennen. H ij groeide
op in het laboratorium, maar daar was vrijwel alles op hem fysiek gericht. Zo kwam
hel dal Odo op een goede dag zover kwam
dal hij het Lab kon vcrlaten en de wijde
wereld introk om ziehzelf menlaai te oruplooien. Voor Odo begon de lange reis om
zich te mengen in een samenleving van
wezens anders dan hemzelf. Een samenleving bestaande uil Humanerden. mensachtigen.
Om de eenzaamheid IC ontvluchten rrachue
hij van alles om zich populair te maken bij
anderen. H ij veranderde van vorm op
feestjes en bevond zich al snel in hel middelpunt van de belangstelling. Maar al
spoedig leerde hij dat die bclangstetling
niet hemzelf gold, maar zijn mogelijkheden. Mensen herinnerden zich Odo niet,
hooguit zijn Cardassiaansc truukjes. In
deze samenleving zou hij altijd een buitenslaander blijven. Een Shapcshiftcr dus.
In 2365 kwam Odo op Terok Nor, het
Cardassiaansc station rond Bajor onder hel
gezag van Gul Duk at. Dukat zag snel in
dal hij Odos kwalireiten kon gebruiken en
gaf hem een aanstelling als hoofd bevei liging. Odo vond weinig voldoening in zijn
baan voor Cardassia, maar sympathiseerde
met de Bajoranen en zag zichzelf meer in
dienst van de Bajorans en hun beveiliging.
In zijn werk blonk hij uit als geen ander.
Gevoed door een intern verlangen naar
Orde WiSI hij dit op uitstekende wijze Ie
handhaven op hel station, Hij hechtte
enorm veel waarde aan gerechtigheid en
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ontwikkelde een bijna heilige affectie aan
gerechtigheid. Hierdoor kreeg hij geen erg
hoge dunk van de Cardassianen. Hij stelde
zich neutraal op in hel conflict lussen
Cardassia en Bajor, maar toen de
Cardassianen zich terugtrokken van Terok
Nor bleef Odo achter op hel station en
zet te zijn werk voort onder hel gezag van
de Bajoraanse mi l iiie. Vrijwel direct na de
bevrijding van de Bajorancn droegen zij
hel station over aan de federatie. Odo kon
in functie blijven, maar kwam al snel in
botsing met de vele regels en restrlcues
opgelegd door Starfleer. Desondanks bleef
hij uitblinken in zijn werk en hij kreeg
spoedig hel respect van zijn collega's en
commandant Sisko.
Hij raakte bevriend met de Bajoraanse
majoor Kira Nerys. Voor haar koesterde hij
diepere gevoelens, maar een gebrek aan
zelfvertrouwen weerhield hem ervan daar
werk van te maken. Hij bleef zich een builenstaander voelen. Een man zonder sociaal leven. Het enige dat voor hem bestond
was zijn werk. Toen op een goede dag
Doctor Mora hem probeerde terug te halen
naar het lab, gaf hij blijk van een enorme
opgebouwde frustrat ie jegens de dokter.
Deze frustratie werd versterkt door een
ziek Ie en resulteerde in een Ode-monster
dat buiten zijn bewustzijn om opereerde.
Odo genas, maar weigerde om ooit nog
terug Ie keren naar het lab. Zijn pijn zat
diep geworteld. Odo verdrong hel in zijn
werk. Zijn onvermogen om zich aan te
passen aan een menselijke omgeving deed
hem er altijd naar verlangen om anderen
van zijn soort Ie ontmoeten. Na een oneindige stroom vruchtloze ondernemingen
vond hij uiteindelijk zijn soortgenoten in
het verre Gamrnaquadranr.
Hel bleek dal hij als jongeling de ruimte
was ingestuurd om kennis Ie vergaren voor
zijn volk. Zij hadden hem voorlopig nog
niet terugverwacht. Zijn volk de
Changelings stonden echter ver weg van
alles dat hij geleerd had. Hun daden conflicteerden enorm met alle normen en
waarden die Odo zich eigen gemaakt had.
Bovena I was er bij de Changel ings geen
sprake van gerechtigheid in welke vorm
dan ook. Zij bestonden alleen om orde op
te leggen aan hel heelal opdat hel hen niet
kon bedreigen. Ondanks een intens verlangen bij zijn volk te blijven, besloot Odo
zich niet bij hen te voegen, hij vervreemde
zich nog erger van hen toen een jaar later
iemand van zijn eigen volk moest doden.
Een verschrikkelijke misdaad. Zijn volk
had zich fysiek ook verder ontwikkeld dan
hijzelf. Zo kon Odo nog niet goed een
mens irnireren terwijl zijn soortgenoten dit
perfect konden. Van hen kon hij een hoop
leren. Odo werd letterlijk verscheurd luSsen de roep van zijn hart om terug te keren
naar zijn volk en de stern van zijn geweten

die zijn volk beschreef als een tirannrserend ras. Zijn volk kon echter geen begrip
opbrengen voor zijn keuze en besloot zei J's
om hem na zijn vermeende misdaad te
straffen, Zij bevestigden zijn keuze door
Odo Ie veranderen in een echt mens. Nooit
kon hij nu nog terugkeren.
Zo bleef Odo op DS9 en leerde hij hoe het
was om een werkelijk mens te zijn. Zijn
vrienden hielpen hem in deze moeilijke
perioden in zijn leven. Geleidelijk aan
werd hij steeds minder een buitenstaander.
Hij trouwde zelfs met Lwaxanna Tro i, een
vrouw die zeer veel van hem hield. het
huwelijk was echter een schijnhuwelijk.
Ook had Odo een vreemde relatie met zijn
grootste vijand op het station. de Ferengi
Quark. Hoewel het tweetal elkaar naar het
leven stond, konden ze ook niet zonder
elkaar. Toen Odo eindelijk gewend raakte
aan zijn bestaan als mens, kreeg hij door
de dood van een Changeling-baby zijn shapcshifrkrachtcn terug. Odo was blij weer
zichzei ,. te zijn, maar wist nu ook wal hel
was om mens te zijn. Hij had nu meer zelfvertrouwen en hij leek zelfs eindelijk zijn
plaats Ie hebben gevonden op DS9. Hij
kreeg zelfs een intens rornaruischc relatie
met een dame. iets dat de oude Odo nooit
aangedurfd zou hebben. Ook is de waarheid over zijn gevoelens jegens Kira aan
het licht gekomen. Toch moel hij nog
steeds voor zichzei f zonder hulp van zijn
volk zijn plaats zien te vinden. De laatste
ontwikkel ingen omtrent Odo geven echter
aan dat het immorele erfgoed dat hij met
zichzei f meedraagt naar boven begint te
komen. Iets dal hem misschien op de lange
duur weer zal vervreemden van zijn vrienden, maar dat is iets dat de tijd moel uitwijzen. Wel kan men stellen dal Odo een
heel eind gekomen is: van blopje in het
laboratorium lot veiligheidschef op OS9.
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