WE HEBBEN ER LAN() OP MOETEN WACHTEN, MÄAR EINDEl:yK IS HET ZOVER:

:rI~E ST AR TI\EII\ BOA[\DGAME
i herel

[VERWACHT IN DECEMBER!]

In dit opwindende bordspel vertegenwoordigt iedere speler ~en Rijk.
Je kunt kiezen uit de .federation, Klingons, Romulans af Ferengi.
Tegelijkertijd komt er een Deep Space 9 spel uit waar je kunt kiezen
tussen de Federation, Cardassians, Dominion en Maquis. Beide spellen
geijruikerl dezelfde 'tegels en zijn volledig uitwisselbaar. Omdat het
bord ieder spel anders is, is elk spel uniek. Als leider van je Rijk wordt
hef uiterste van je gevergd op diplomatiek, economisch en militair
gebied. De basis-set bevat alle 4 rijken en is een compleet spel voor 24 spelers. Ben je met meer dan 4 spelers, dan kun je met aparte-voordelige starter-kits meer spelers toevoegen.
Maar er is nog meer!
Van dezelfde makers, Component Games Systems, is al
reeds enige tijd een Babylon 5 bordspel uit. De basis set
bevat de Earth Alliance, Minbari, Narn en Centauri
Rijken. Vorlons, Shadows, Psi-Corps en League of NonAlligned Worlds zijn verkrijgbaar als Starter Kit. En... ook
dit spel is vollegig compatibel met het Star Trek
Systeem. Wat dacht je van een verbond tussen de
Shadows en de Borg!
En als dat allemaal nog niet genoeg is, volgend jaar staat Battlestar Galactica op het programma.
WIN EENTRIP VOOR 2 NAAR PARAMOUNT STUDlOS
Of een van de vele andere prijzen. Component Games Systems organiseert samen
met Sci-Fi Channel 'The 1999 CGS National Championship Tournarnent'. Voor
details check out Sfi-Fi Channels web-site http://www.scifi.com/scifi.con/
(t/m 30 noy)
of http://www.c-g-s.com/(na
30 nov). Toernooi en prijstrekkingen zijn voor iedereen toegankeIT)k.
Nieuwsgierig geworden? Op zoek naar het Star Trek Board Game? Vraag ernaar in
je lokale spellen- of sci-f winkel. Winkeliers kunnen terecht bij:
De PBM Express 078 - 631 64.53 of PS Games 0492 - 50 98 99 .
.Ook van CGS: Nu verkrijgbaar Xena Warrior Princess en Hercules bordspellen! !

""

078· 631 64 53

0492 - 50 98 99

Star Trek 'VNG en Star Trek DS9 copyright Paramount Pictures, Babylon 5 copyright Warner Bros, Battlestar Galactica copyright Universal
Television Enterprises, Xena en Hercules copyright Universal Pictures. Licensed for Europe to PSPGames. PSPGames is a joint venture
between PBM EX'p'ressand PS Games.
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REDACTIONEEL
Het laatste nummer van 1998 en
onze verder plannen rondom de
uitgave vindt u onder het kopje
Vereniging. Op de enquête in het
vorige nummer kregen we gelukkig veel reacties en er wordt hard
aan gewerkt om die gegevens te
verwerken. Gemiddeld bent u allemaal erg gelukkig met uw vereniging en met hel blad. Maar we
gaan zeker de diverse suggesties
besprekenen kijken wat we er aan
kunnen doen. En denk eraan: kopij
is altijd welkom.
Ik wens u veel leesplezier en natuurlijk hele fijne feestdagen en
een goed begin van 1999!

LBC

-

NIEUWS
Door: Ronaid Meerman

Binnenlands nieuws
SBS 6 is sinds maandag 26 oktober begonnen
met het herhalen van Voyager. De series die de
zender al eerder had aangekocht worden herhaald. Dit zal doorlopen tot en met 23 december a.s. De afleveringen van Deep Space 9 werden al herhaald en dit waren ook afleveringen
die SBS 6 al eerder had aangekocht. De herhalingen van Voyager zijn elke werkdag om 12.00
uur te bewonderen. Dus dat wordt de videorecorder op scherp stellen!
De KRO had al eerder aangegeven Voyager niet
meer uit te zenden, omdat dit niet in de nieuwe

programmering paste. Dit alles betekent dat we
op de Nederlandse televisie geen nieuwe afleveringen meer zullen zien. Dus via buitenlandse zenders en anders via de videotheek.

Buitenlands nieuws
Het nieuwe TV-seizoen in de Verenigde Staten
is niet goed begonnen voor Janeway en haar
crew. De openingsaflevering werd door 43%
minder mensen bekeken dan de eerste aflevering van seizoen 4 vorig jaar. In de hoogtij dagen van The Next Generation hadden die uitzendingen 10 mi Ijoen kijkers per keer. Voyager
haalde er nu slechts 994.000!! Geen beste start
en niet erg opwekkend voor de toekomst.
In een recent interview vertelde Riek Berman
dat Voyager ongetwijfeld ooit weer thuis komt,
maar of dat in het vijfde, zesde of zevende seizoen zal zijn kon hij niet zeggen. Maar, zo vertelde hij, er zijn wel ideeën die hij met Brannon
Braga besproken heeft. Ook al zou er iets over
bekend zijn, hij zou er toch niets over zeggen!

In datzelfde interview gaf Riek Berman aan dat
hij nog niet denkt aan Star Trek 10. Eerst wordt
dit project afgemaakt en dat duurt 2 jaar! Wat
mensen op het internet uitspoken en aan complete verhalen plaatsen, is pure onzin! Dat zijn
echte die-hards die zelfs de film niet willen afwachten! Een geluk voor ons is dat Mr. Star
Trek niet heeft aangegeven dat die tiende film
er nooit zal komen. Dat geldt ook voor een mogelijke nieuwe serie. 'Het is een beetje onzinnig om te stellen dat Voyager de laatste Star
Trek-serie zal zijn. Er komt zeer zeker een
nieuwe serie, maar wanneer? Het komt in ieder
geval nog niet als Deep Space 9 aan het einde
van het zevende seizoen is. Mogelijk twee of
drie jaar later? We moeten er eigenlijk nog over

nadenken!' Jammer, maar zelfs Riek Berman
kan niet zomaar zeggen: 'make it so' ...

Starship
Een andere nieuwe serie die verband houdt met
Star Trek is 'Starship' . Het is een nieuwe serie
gebaseerd
op een concept
van Gene
Roddenberry. In 1999 zullen John Semper en
Majel Barrett-Roddenberry met de productie
ervan beginnen. De serie is gebaseerd op een
ruimteschip dat gebouwd en gelanceerd wordt
om de uiteinden van de ruimte te onderzoeken.
Kennen wij dit niet ergens van? Misschien is
het grootse verschil wel dat het zal gaan om een
met de computer geanimeerde serie. Het is in
ieder geval wel in de stijl van 'where no one has
gone before'.

ST World Tour
Dat geldt ook voor de Star Trek World Tour, komende december in Düsseldorf. De wereld pre-

mière zal daar plaats vinden en nu blijkt dat dit
concept niet uniek is: 20Lh Century Fox is bezig om een soortgelijk project op te zetten voor
Titanic! Zouden ze dat afgekeken hebben van
die andere film waarin een schip vergaat dat later ook in het echt te aanschouwen
is:
Generations?

Insurrection
Hoe is het met Insurrection, ofwel Star Trek 9?
Er is veel te doen over de nieuwe film, zo heeft
een onbekende (zoals altijd) de eerste officiële
preview gezien. Een goede film, aldus deze recensent, maar er moet nog wel wat verspijkerd
worden. Teveel humor, weinig actie van de
Enterprise-E (er wordt geen schot gelost!) en de algemene indruk was die
van een goede aflevering die zo uit één
van de zeven seizoenen zou kunnen komen. De verhaallijn is als volgt (wil je
het niet weten, lees dan niet verder):
Een planeet met de bron van onsterflijkheid wordt het doel van 'de vijand'.
Deze vijand wil de bevolking deporteren en beslag leggen op de bron. Omdat
de Federatie door onder andere de oorlog met de Dominion alle bondgenoten
kan gebruiken die ze kan krijgen, werkt
ze mee aan dit duistere plan. Uiteraard
is Picard het hier niet mee eens en bindt
hij de strijd met de slechteriken. Ook al
kan hem dat de krijgsraad opleveren
(gezien in de trailer!). Verder is er de inmiddels fameuze liefdesscène tussen
Riker en Troi (met badscène?), Data die
op hol slaat en de relatie van Picard met
een ongetwijfeld schone dame.
Er zitten volgens 'de viewer' verrassende plots en wendingen in de film die
in de trailer niet te achterhalen zijn. Het
wordt dus hoog tijd dat de film uitkomt...

Wormgat bestaat niet
Volgens Israëlische geleerden kunnen wormgaten niet worden gebruikt om sneller dan het
licht door de ruimte te reizen. Met een geavanceerder computer hebben zij tegelijkertijd de
vorming van een zwart gat en het gedrag vaan
een singulariteit gesimuleerd. Hoe men het ook
wendt of keert, in de buurt van een zwart gat
bereikt de ruimtereiziger een punt waar de
schijnbare massa van het zwarte gat oneindig
wordt. Dat schijnt fataal te zijn. De getijdenkrachten als gevolg van die oneindige zwaartekracht zouden hem onmiddellijk uiteenrijten!

BERLIJN: NEXUS CONVENTION

1998

Door: Lucic Blom

Eind augustus werd hotel Esterel in BerlUII bevolkt dool' vreemde wezens. Niet voor onze begrippen. maal' wel voor de reguliere hotelgasten. Klingons. Bajorans, vedeks en zelfs Kosh
was aanwezig. Hoezo Kosh? Jazeker. Het was
niet alleen een Star Trek, maar ook een
Babylon 5 conventie.
Hotel Estcrcl is een heel groot hotel. Het ligt
buiten het centrum in het zuiden van de stad.
Goed te bereiken per auto en openbaar vervoer
en ver weg van de enorme bouwput, die het
centrum van Berlijn nu nog overheerst.
Vrijdagmiddag 28 augustus druppelden de eerste bezoekers binnen. Het was er op dat moment nog redelijk rustig. Als ik in de pershoek
zit, arriveert Michael O'Hara (Cornrnandcr
Sinc1air in Babylon 5) met zijn vrouw. Ze zien
er moe uit: de reis heeft lang geduurd. Een paar
uur later komt John DeLancie (Q in Star Trek)
aan met vrouwen twee zonen. Patricia Tallman
(Lyra Alexander in Babylon 5 en enkele rollen
in Star Trek) loopt dan allang rond met een assistente. De sterren zijn gearriveerd. Van de
mindere goden zijn aanwezig Riohard Arnold,
Star'Irck expert, Sandra Bruckner, Babylon 5
expert, lnge Heyer van het Space Telescope
Science lnstitute en Dr. Bernhard Kempen, auteur en vertaler, die mijn persoonlijke tolk werd
gedurende de hele conventie.

De avond begint met de film Borgwar 3, een
Duitse Star Trek lilm, waar ik al snel bij wegliep. Maar de Duitse aanwezigen vonden het
prachtig!
De openingsceremonie
is niet echt verrassend.
De gasten worden voorgesteld en daarna is het
de beurt aan Michael
0' Ham. Zijn
eerste
woorden zijn: 'Ja, ik ben
dik geworden!' Maar dat
hadden we al gezien.
Van zijn vrouw moet hij
afvallen, maar eerst wil
hij genieten van het
Berlijnse eten en vooral
van het Duitse bier.
Vervolgens moesten de
lichten in de zaal aan,
zodat hij ons ook kon
zien. Er mogen vragen
worden gesteld en een
van de aanwezigen
vraagt hem of het mogelijk zou zijn dat hij een
"love-affaire'
met
Garibaldi zou kunnen
hebben. O'Hara reageert
daarop met de opmerking dal Garibaldi slecht
kust! Maar nee, een dergelijke verhouding zit er
niet in.
Sinclair is niet lang bij
Babylon 5 gebleven (al
is hij inmiddels weer te-

rug!). Zijn vertrek was niet dramatisch, Zowel
de producers als hijzelf vonden het tijd worden
om een einde te maken aan de samenwerking,
Na B5 deed O'Hara veel tv-werk en natuurlijk
veel conventies, waardoor hij, volgens hem, zo
dik is geworden. Dan komt 'Kosh' de zaal binnen. O'Hara vraagt hem op het toneel. Onder
het kostuum blijkt een meisje te zitten, O'Hara
geeft haar een compliment voor het prachtige
kostuum. Dan vertelt hij ons dat Kosh altijd zo
kort van stol' is. Volgens hem leert Kosh nog
steeds de taal, want het enige wat hij zegt,
vooral na een lang betoog van zijn gesprekspartner, is: 'It could bc', 'Time willtell', 'Yes',
'No' of 'They are not ready'.
Het uurtje met O'Hara is snel om. Hij is buitengewoon onderhoudend en geestig.

Patricia Tallman
Patricia Tallman speelt in Babylon 5 de telepaat
Lyra Alexander. Daarnaast had zij diverse bijrolletjes in Star Trek en is haar hoofdberoep
stuntvrouw. Zo was zij bijvoorbeeld de stuntvrouw voor Gates McFadden in de film
Generatiens. daar waar Gates van het schip af
wordt gegooid. Stuntwerk doet ze tegenwoordig wat minder nu ze een zoon heeft. Die is inmiddels 4 jaar. Patricia vertelt over haar rol in
Babylon 5. Hoe leuk ze werkte met Walter
Koenig, hoewel hij graag in haar decolleté
keek, dat voor hem op ooghoogte zat! Vanuit de
zaal kwam de vraag hoe ze die donkere ogen
met lichtstralen voor elkaar kreeg. Patricia vertelde dat ze hele speciale lenzen inkrecg, die
niette lang konden blijven zitten omdat ze pijn

BERLIJN.
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deden en haar ogen ervan gingen tranen. Zelf
zou ze niet graag telepathische gaven willen
hebben. Ook kwam de vraag of er iets zou gebeuren tussen haar en Zack. Maar daar bleef ze
geheimzinnig over: 'Wait and see!'
Patricia zet zich in voor de stichting 'Penny
Larie' waar misbruikte kinderen worden opgevangen. Daar zitten schrijnende gevallen tussen. De kinderen vinden in deze opvanghuizen
rust, veiligheid en geborgenheid.
B5 bloopers
Sandra Bruckner had een aantal B5 blooper tapes meegebracht. Helaas, de aanwezige viderecorders konden het formaat niet aan en we kregen die avond niets te zien. Gelukkig was het
probleem de volgende ochtend verholpen en
konden we als nog genieten van een flink aantal prachtige bloopers. Jammer dat we bij Star
Trek dergelijke tapes niet hebben!
Richard Amold dacht ons te verrassen met de
trailer voor lnsurrection. Maar de Berlijnse organisatoren hadden hem ook al bemachtigd!
Hij vertelde ons over het merkwaardige feit dat
Voyagermet 6 shuttles was vertrokken en er inmiddels 23 had verloren! Dus..?

John de Lancie
De verwachtingen waren hoog gespannen.
Eindelijk een Star Trek auteur op het toneel.
Maar John de Lancie dacht daar anders over.
Hij wilde niet veel kwijt over zijn rol als Q. Met
moeite kregen we wat uitspraken van hem over
onder andere Kate Mulgrew, die hem een onmogelijke man vond. Zijn favoriete scènes zitten in de afleveringen "Iapestri' , 'All good
things' en 'Death Wish'. Op de vraag of hij nog
terug zou komen in Voyager antwoordde hij dat
dit zeer onwaarschijnlijk is.
Al snel ging hij over op zijn huidige project:
'Alien voices'. Dit zijn radiohoorspelen, waar
diverse Star Trek auteurs in meespelen. John
had een aantal opnamen daarvan bij zich en we
hebben werkelijk genoten. Het waren opnamen
van een radio-uitzending met publiek. Om het
publiek te amuseren werd er van alles omheen
gespeeld. Maar de acteurs stonden achter de
microfoon. We kregen een voorproefje van de
Halloween show te zien die 31 oktober via Sciti zou worden uitgezonden. In 'The Canterville
Ghost' van Oscar Wilde, werd de rol van
Virginia omgezet in die van een grootmoeder.
In de originele versie is ze 17 jaar. Deze rol
wordt gespeeld door Jean Simrnons, die het
verhaal aan haar kleinkinderen vertelt. Ze begint het verhaal met: "There have been lots of
taJes about ghosts, but not all ghosts are scary.
I had an experience of a ghost who I feit very
strongly about. And let me teil you the story...'
We hebben ademloos naar de opnames van

t

deze Alien voices
zitten kijken, maar
het had natuurlijk
niets met Star Trek
te maken, behalve
het feit dat er menig Star Trek acteur
in
meespeelde.
Alien voices is
door
John
de
Lancy en Lennard
Nimroyopgezet.
Slotmanifestatie
Zoals altijd met dit
soort conventies is
er aan het einde
een slotmanifestatie, waarbij de acteurs met aanhang
op de voorste rij
zitten, de pers er
achter en de fans
daar weer achter.

Ik zat pal achter Michael O'Hara en zie hem
duidelijk genieten. John de Lancie zit er wat
verveeld bij, in tegenstelling tot zijn vrouwen
zonen. Het blijft voor mij onbegrijpelijk dat de
Duitse organisatie een dergelijke slotmanifestatie niet in hel Engels houden.
Tot onze verrassing won een Nederlandse
Klingon een toegangskaart voor de conventie
van volgend jaar, die van 10 tot 12 september
zal worden gehouden. Tot nu toe weten we dat
Claudia Christian zal komen en mogelijk
Jonathan Frakes. De acteurs werden nog eenmaal op het toneel gevraagd en Michael
0' Hara vertelde
dat hij geen 'Wiener
Schnitzel' had gegeten, maar voor de rest was
hel 'great'. Dat vonden wij ook.

-

Movie & Fantasy
• Officieel no. 3 van de wereld
op Star Trek TNG CCG gebied
• Star Trek Video's
(1 gratis tape per seizoen)
• Model kits, Toys, Figurines Etc.
• 10% korting voor TFD leden.
Tel:

(010) 416 71 08

lengweg 82 3192 Bl Hoogvliet
Email: c.s.@wxs.nl

Star Trek World Tour
Weg met Ferengi-priizen!

Voordelig Klingon-transport!

Reis met de Klingon Battlecruiser "White Fire" naar de Star Trek World Tour in Düsseldorf!
Totaalprijs: FL. 120,- excl.bediening/verzorging
(kinderen t/m 16 jaar: f 103,-)

TICKET GEEFTR~~~

~~:EN EN TERUG

VERVOER PER LUXE TOU~~OUR
IN DÜSSELDORF
NAAR STAR TREK W~!~
TREK WORLD TOUR
TOEGANG T~~LL_IN-TICKET)

PROGRAMMA 27 DECEMBER 1998:
tijd
05.00 uur
05.30 uur
06.30 uur
08.00 uur
12.00 uur

halte
Den Haag CSTourbushalte
R'dam CSTourbushalte(Conradstraat)
Utrecht Tourbushaltebij Jaarbeursplein/HoogCatharijne
Arnhem Rijnhal
Aankomst StarTrek World Tour Düsseldorf

22.00
01.00
03.00
04.00
04.30

Vertrek vanaf StarTrek World Tour Düsseldorf
Arnhem Rijnhal
Utrecht Tourbushaltebij Jaarbeursplein/HoogCatharijne
R'dam CSTourbushalte(Conradstraat)
Den Haag CSTourbushalte

uur
uur
uur
uur
uur

GEINTERESSEERD? INFO:
"White Fire Trave/"
t.a.v. R.L.Patterson.jr.
HUdsonbaai 105
2904 BG Capelle e/a Ijssel
tel. 010 - 442 18 94

(tijden bij benadering i.v.m. mogelijke vertraging/verkeersdrukte)

•

•

JA!
Ik wil op zondag 27 december 1998 mee naar de Star Trek
Worfd Tour en mijn opstapplaatsis Den Haagl Rotterdaml
Utrecht! Arnhem"
(doorhalen wat niet van toepassingis.)
Ik heb FL.
overgemaakt op
rekening nummer 48.50.49.457 van de ABN/AMRO bank
te Capelle aid IJsselt.a.v. R.L.Patterson.jr.o.v.v. "World Tour"
Deze bon opsturen naar:
"Whlte Fire Travel"
t.a.v. R.L.Patterson.jr.
Hudsonbaai 105, 2904 BG Capelle aid ussel

...

naam:
adres:
postcode:
woonplaats:
telefoon:
aantal kaarten:
Handtekening:
let op:
- Over te maken bedrag moet uiterlijk 12 december~
op rekening van "White FireTravel" staanI
- Restitutievan overgemaakt bedrag vindt alléén plaats
als de reiswordt afgelastl

.

.
.

VREEMDGAAN
Door: Kirsten Bloemen
Ja, ook onze idolen maken zich er schuldig aan:
vreemdgaan in de filmwereld is niet vreemd.
Immers, acteurs moeten ook leven en daarom makeil ze veel zijsprongetjes naar andere series of spelen in een film. In deze aflevering gaan ze echter
vreemd binnen de eigen serie..

Star Trek leent zich door de vele soorten vreemde
wezens die erin voorkomen, natuurlijk uitstekend
voor het spelen van verschillende karakters. En dat
zonder dat ze herkend worden als een persoon die al
eerder een rol heeft gespeeld. Zo hebben we allemaal "Werf" zien acteren als zijn eigen overgrootvader (vader van Mogh) in "The Undiscovered
Country". Maar Michael Dom is niet de enige acteur die verschillende karakters heeft aangenomen.
Tony Todd, die in de aflevering "The Visitor" (DS9)
de rol van de oude Jake speelt, speelt ook de rol van
Kurn (Worfs broer) in zowel TNO ("Sins of the
Father" en "Redemption") als in DS9 ("Sons of
Mogh"). Ook speelt hij de rol van een Hirogen jager in de aflevering "Prey" (VOR).
Jeffrey Combs, beter bekend als Weyoun, speelt
ook de rol van Ferengi liquidator Brunt en de rol
van Tiron (die graag een holesuite programma wil
hebben met Kira in de hoofdrol) in de aflevering
"Meridian" (DS9).
Het mensachtige wezen in de aflevering "The
Chase" (TNO) werd gespeeld door Salome Jens,
ook bekend als de vrouwelijke shapeshifter uit DS9.
Robert O'Reilly kennen we natuurlijk beter als
Gowron. Maar in de aflevering "Manhunt" speelt
hij een figuur in het holodeck programma van
Picard, nadat deze tegen de computer zegt dat hij
"more ambience, less substance'' wil.
Diane Muldaur (Dokter Kate Pulaski in het tweede
seizoen van TNO) speelde de rol van Dokter
Miranda Jones in "Is There in Truth No Beauty?"
(TOS). Ook speelde zij de rol van Dokter Ann
Mulhall/Thalassa in "Return to Tomorrow" (TOS).
Mark Lenard kennen we allemaal als Sarek, de vader van Speek. Hij speelde echter ook de Rornulan
Cernmander in de aflevering "Balance of Terror"
(TOS) en de Klingen Commander in "Star Trek:
The Motion Picture",
Mark Alaimo is het bekendst als Gul Dukat. Maar
in "The Neutral Zone" (TNO) speelde hij de rol van
Romulan Cernmander Tebok, in "The Wounded"
(TNO) speelde hij Gul Macet (de enige Cardassian
tot nu toe met een soort van snor/baard) en in
"Tirne's Arrow, Deel I" (TNO) speelde hij de gokker Frederick La Rouque. Tevens speelde hij de rol
van Badar N'D'D, een van de gedelegeerden van de
Anticans in "Lonely Among Us" (TNO).
De Betazoid Oift Box in "Haven" (TNO) wordt gespeeld door Armin Shimerman (Quark) die tevens
de rol speelde van Braeter in "Peak Performance"
(TNO) en de rol van Letek in "The Last Outpost"
(TNO), allen Ferengi.
De broer van Quark, Rom, in DS9 wordt gespeeld
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door Max Grodenchik. Eerder al speelde Max de rol
van Sovak (ook een Ferengi) in "Captain's Holiday"
(TNO) en de rol van Par Lener (wederom een
Ferengi) in "The Perfect Mate" (TNO).
Aron Eisenberg, beter bekend als Nog, zoon van
Rom, speelt in de aflevering "Initiations" (VOR) de
rol van de jonge Kazon 'Kar'.
Broek Peters kennen we het beste als Joseph (Joe)
Sisko, maar hij speelde ook de rol van Admiral
Cartwright in "Star Trek IV: The Voyage Home" en
"Star Trek VI: The Undiscovered Country". In deze
laatste film speelde Rene Auberjonois (Odo) de rol
van Colonel West, degene die verkleed ging als
Klingon en die probeerde de President te vermoorden tijdens de Khitomer conferentie. Overigens waren deze scènes er uitgeknipt vlak voordat de film in

de bioscoop ging draaien, maar op de video versies
zijn ze gelukkig weer te zien.
Tim Russ, beter bekend als Tuvok, speelde de rol
van Devor in "Starship Mine" (TNO), de rol van
Klingen T'Kar in "Invasive Procedures" (OS9) en
was te zien als een luitenant op de brug van de
Enterprise-B in "Star Trek: Generations",
De rol van Ensign Ro Laren in TNO wordt gespeeld
door Michelle Forbes. Eerder al speelde zij de rol
van Dara, dochter van Timicin, in "Half a Life"
(ook TNO).
Majel Barrelt, de vrouw van overleden Star Trek
Creator Oene Roddenberry, is het bekendst als
Lwaxana Troi, de moeder van Deanna Troi. Maar
wisten jullie dat zij ook de stem van de computer is
in TNO, DS9 en Voyager? En in TOS speelde zij de
rol van Number One in pilot aflevering "The Cage"
en de rol van Christine Chapel, verpleegster, in diverse TOS afleveringen.

James Cromwell speelde de rol van Zefram
Cochrane in "First Contact". In "The Hunted"
(TNO) speelde hij de rol van Nayrok en in
"Birthright" (TNO) speelde hij de rol van Jaglom
Shrek, het wezen dat aan Worf vertelt dat zijn vader
nog in leven is. Tevens speelde hij in "Starship
Down" (DS9) de rol van Hanok, het wezen dar samen met Quark de bom, die in de Defiant was geslagen, onschadelijk hielp maken.
Kasidy Yates (Sisko's "love interest") wordt gespeeld door Penny Johnson, die ook te zien was als
Dobara, de vrouw van Nikolal Rozhenko (Worf's
"broer") in "Homeward" (TNO).
Ethan Phillips speelde in "False Profits" (VOR) een
als Ferengi vermomde Neelix. Hij speelde een
"echte" Ferengi , Dokter Farek, in de aflevering
"Menage a Troi" (TNO). In "First Contact" (de
film) speelde hij degene die op het holodeck de
Borg tegemoet treedt.
David Warner speelde Gul Madred in "Chain of
Command, Deel Il", Voorheen speelde hij diplomaat SI. 10hn Talbot in "Star Trek V: The Final
Frontier' en Klingon Chancellor Oorkon in "Star
Trek VI: The Undiscovered Country" .
Michael Ansara speelde in "Day of the Dove"
(TOS) de rol van Klingen Kang. Deze rol speelde
hij ook in "Blood Oath" (OS9). Tevens speelde hij
in DS9 aflevering "The Muse" de rol van Jeyal, de
man waar Lwaxana Troi mee getrouwd is en die
haar ongeboren zoon na de geboorte wil afnemen.
Suzie Plakson kennen we allemaal als K'Ehleyr
("The Emmisary" en "Réunion" , beide TNO), de
moeder van Alexander (zoon van Worf). Maar zij
speelde ook de rol van de Vulcan Dokter Selar in
"The Schizoid Man" (TNO) en de rol van de vrouwelijke Q in "The Q and the Grey" (VOR).
De rol van Jetrel in de gelijknamige Voyager aflevering, wordt gespeeld door James Sloyan. Sloyan
speelde tevens de rol van Romulan Admiral Alidar
larok in "The Defector" (TNO), de rol van K'mtar
(de naam die de volwassen Alexander gebruikte) in
"Firstborn" (TNO) en de rol van Dokter Mora Pöl
(de man die zichzelf als Odo's 'vader' zag) in "The
Alternate" en "The Begotlen" (beide DS9).
Huishoudster Mrs. Templeton in Janeway's holedeck programma, werd gespeeld door Carolyn
Seymour. Zij speelde ook de rol van Romulan
Subcommander Taris in "Contagion", de rol van
Commander Toreth in "Face of the Enemy" (allemaal TNO) en de rol van Mirasta Yale in "First
Contact" (TNO. dus niet de film).
Robert Duncan McNeill kennen we natuurlijk allemaal als Tom Paris uit Voyager. Maar in de aflevering "The First Duty" (TNO) speelt hij de rol van
Cadet Nicholas (Nick) Locarno.
In "Eye of the Needle" (VOR) speelt Vaughn
Armstrong de rol van Romulan Telek R'Mor. Eerder
speelde hij de rol van Klingon Kapitein Korris in
"Heart of Glory" (TNO) en de rol van Cardassian
Gul Danar in "Past Prologue" (OS9).

UIT DE DOOS
Door: Hann Koopman
Bij het lezen vall mijn tekst ;11 het magmine vall september '98 moest ik terug denken {IGII de productieperikelen rondom de allereerste Star Trek aflevering
"The Cage". Toen kreeg de regisseur keer op keer
filmmateriaal retour met een keurig ,'all natuurlijke
huidkleur voortlene Villa (Susan Oliver). ondanks dat

zij herhaaldelijk voor de opnames groen was geschminkt,

Welnu. ook de redactie van ons fanclubblad moet
hebben gedacht bij het lezen van de tekst voor kaartje
nummer 6 uit "Thc Search For Spock" (een afbeelding met Pavel Chekov) wat is in hemelsnaam een
cornmander, misschien wel een cernmander met een

spraakgebrek? De fout is in de kaartset nooit hersteld,
maar ondanks dal alle lof voor de redactie die met
recht probeert dit soort fouten zoveel mogelijk te
voorkomen.
De Fantasy Tradc Cnrd Co. (FTCC) wist de rechten
te behouden voor nog een kaartset. In 1986 valt haar
de eer ten deel om een uil 60 kaartjes bestaande set
uit te brengen gebaseerd op de vierde film "The
Voyage Home". De set is nagenoeg identiek aan zijn
voorganger, even kleurrijk aan dc voorzijde, niet
voorzien van nummering of tekst, om niet de aandacht af te leiden van de getoonde afbeelding.
De achterkanten zijn evenals die van de voorganger
saai bruin, met dit verschil dat men dele keer geprobeerd heeft de achterzijde iets op te vrolijken door er
tekeningen op te plaatsen van een walvispaar. een
"Bird-of-Prey" en de aarde. Ook van deze set zijn
evenals haar voorganger proefdrukken gesignaleerd
zonder tekst op de achterzijde.
De set bevat een zeer opmerkcl ijk kaartje.
Liefhebbers van nitpicking kunnen hun hart ophalen
met kaartje 51, ondanks dat het niet wordt aangegeven is het duidelijk een shot van achter de camera, in
de linker bovenhoek is behalve een toneelscherm tevens een deel van de stellage zichtbaar. Ook is het
water opvallend rustig, nietwaar?
Na deze kaartset van de vierde film wordt het opvallend rustig. de vijfde cn zesde film worden zelfs volledig genegeerd in kaanjesland. Uiteraard is er al
vaak naar de oorzaak van dit fenomeen gezocht. Zo
zou het fandom van Star Trek gestegen zijn tot een
dermate hoge gemiddelde leeftijd dat het verzamelen
van kaartjes niet meer in was. Een andere redenering
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geeft met name de kwaliteit van de vijfde film "The
Final Frontier" de schuld. Weer een andere visie gecü
als verklaring de opkomst van allerlei computerspellen. wie is er dan nog geïnteresseerd in een stukje
karton?
De echte redenen zullen we waarschijnlijk nooit te
weten komen. want alle genoemde oorzaken zijn
even makkelijk te weerleggen. Hoge gemiddelde
leeftijd? Lijkt me van niet. Door de komst van Star
Trek - The Next Generation. in 1987 creëert men juist
een nieuwe jonge aanwas van kaartjeskopende fans.
Jongeren vinden de speciale effecten veel mooier dan
in de originele serie en bovendien is het niet de Star
Trek waar hun ouders mee opgroeiden. ja ook dat kan
een reden zijn. Ook ouderen vinden hun weg naar de
nieuwe serie, die zich kenmerkt door uitstekende verhalen en prima acteerwerk. Dit alles moet toch
nieuwe mogelijkheden openen voor een kaartjes producent.,
Na Leaf, Topps en FTCC, is
het in 1991, ruim vijf jaar na
de laatste kaartset. de beurt
aan lmpel Marketing Inc. om
de licentie van Star Trek
nieuw leven in te blazen. Dat
daarvan dankbaar gebruik
wordt gemaakt, blijkt al meteen uit de eerste set die
wordt uitgebracht. Deze set,
die wordt uitgegeven op het
moment dat de originele Star
Trek serie 25 jaar bestaat, bevat maar liefst 310 kaartjes
met allerlei gegevens uit zowel de originele serie als de
Next Generation.
Het blijkt een hele toer om deze serie compleet te
krijgen, als je zowel van Serie I (nummer I tot en met
160) als Serie 11(nummer 161 tot en met 310) een
doos aanschafte bevatte die slechts één complete set
en een zeer grote hoeveelheid dubbele kaartjes.
Omdat de kaartjes van de originele serie oneven zijn
genummerd en die van de Next Generation even, verwacht je een logische opbouw van de set. Helaas,
kaartje nummer één start met een foto van de originele Enterprise. akkoord tot zo ver. Kaartje twee
springt regelrecht naar "The Last Outpost" , Next
Gcnerauons vierde aflevering. De pilot van de Next
Generation. "Encounter al Farpoint", komt pas aan de
beurt op kaartje nummer 12.
Bovendien kijken wc ongeveer halverwege de afleveringskaartjes opeens naar bemanningsleden, buitenaardse wezens en Star Trek verzamelborden. Alsof
dm nog niet genoeg is komen we afbeeldingen tegen
van boeken en strips, met op de achterzijde een beknopte samenvatting van de inhoud. Uiteraard afhankelijk van de hoeveelheid Star Trek materiaal die je
wenst te verzamelen kun je deze kaartjes beschouwen
nis een geschenk of een vloek.
Als hel nierbij bleef, was het allemaal nog niet zo erg
geweest. Maar helaas, ook de tekst bevat een grote
hoeveelheid overbodige informatie. Kaartje 252,
"Turbolift", bijvoorbeeld vertelt ons dat passagiers
die gebruik maken van de turbolift om hun bestemming te bereiken, deze bestemming niet behoeven
aan te geven omdat de computer de dagelijkse activiteiten registreert. Oké, misschien kan het dan ook iets
doen aan die pijnlijke stilte als je samen met een ander de turbolift deelt?

Wat Irnpel deed aan de hoeveelheid. liet het liggen
aan kwaliteit. tenminste op de voorzijde van de kaartjes. Heel veel kaartjes zijn onscherp. Om ook hiervan
een voorbeeld te geven moet men kaartje 15, "Charlie
X", eens bekijken. Hel is fout belicht en tot overmaat
van ramp slechts het enige kaartje uit de gehele serie
met een afbeelding van Grace Lee Whitney.
Ondanks alles moet gezegd worden dat de introductie van hologramkaanjes vele missers goed maakt.
De kaartjes blijken een gewild verzamelobject, hetgeen mede veroorzaakt wordt door pure schaarste. De
twee hologrammen van serie I (1-160) worden uitgeleverd in de verhouding één op de 180 pakjes, hetgeen echter niet officieel op de doos wordt aangegeven. lmpel besloot, wederom zonder vermelding op
de doos, de verhouding voor serie II (161-310) te wijzigen in één op de 90 pakjes. Ook voor de hologrammen geldt dat de kwaliteit niet optimaal is en verre
van een echte driedimensionale afbeelding. desondanks zijn deze eerste Star Trek hologramkaartjes een
lust voor het oog.
Kort na hel verschijnen van de set. is de set ook Uilgegeven in een zogenaamd verzamelaarsblik. om de
verkoop hiervan extra te stimuleren heeft lrnpel naast
de complete set inclusief de hologrammen nog een
tweetal extra kaartjes toegevoegd: Four as One (B I)
en 25th Anniversary Celebration of Star Trek (B2).
Voor de cornplctistcn onder ons moet er natuurlijk
ook melding worden gemaakt van de kaanjes die
voor deze serie ter promotie zijn uitgegeven. Het betreft hier werkelijk een hele serie zogenaamde
promo-kaarten. Voor Serie I verscheen een promopak met kaartjes 37,86,128,130 en 133. Voor Serie 11
verscheen een identiek pak met echter slechts drie
kaartjes: 171. 195 en 226. Het probleem met deze
promo-kaartjes is echter dat ze nauwelijks te onderscheiden zijn van de kaartjes in de set, alleen een heel
nauwkeurige inspectie brengt enkele kleine verschillen aan het licht. Daarnaast is er ook nog een zogenaamd promo-sheet uitgegeven, met afbeeldingen
van 4 kaartjes. Voor de echte die-hards zijn er ook
nog promos in omloop die op de achterzijde zijn
voorzien van het Diamond symbool. liet betreft hier
afbeeldingen van kaartje 37,128.130 en 133. Voor de
outsiders onder u. het Diamond symbool is afkomstig
van Diamond Comic Distributors Inc., uitgever van
onder andere de Previews, een maandelijkse
Amerikaanse bestelcatalogus met werkelijk honderden comics, magazines, books, trading cards. video's
en andere gerelateerde artikelen.
Rest mij u allen een voorspoedig '99 toe te wensen
met naast een goede gezondheid veel verzamelplezier. In het eerste magazine van '99 pak ik de draad
weer op met de allereerste kaartset met alleen maar
Next Generation kaartjes. maar ook blijf ik uiteraard
de fans van de originele serie trouw met een bespreking van een wel zeer bijzondere set trading cards.

DE W A~E VE~ZAMELAA~
Overzicht kaartjes lmpcl 251h Anniversary Colleedon - 1991
I
2
3
4
5
6

- Where na man has gone befere
- Thc last outpost
- Space sccd
- Wherc no onc has gone before
- The corbornite maneuver
- Haven
7 - Mudd's womcn
8 - Code of honor
9 - The enemy within
10 - The naked now
I I - The man trap
12 - Encounter al farpoinl
13 - The naked time
14 - Lonely among us
15 - Charlic X
16 - Justice
17 - Balancc of tcrror
18 - The baulc
19 - What are little girls made of'?
20 - Hidc and Q
21 - Dagger ofthe mind
22 - Too short a season
23 - Miri
24 - The big goedbye
25 - The eenscicnee of thc king
26 - Datalore
27 - The galileo seven
28 - Symbiosis
29 - Court-martini
30 - Wc'lI always have paris
31 - The menagerie
32 - The neutral zone
33 - Shorc lcavc
34 - Where silcncc has lease
35 - The squire of gorhos
36 - Conspiracy
37 - Arena
38 - Elerncruary, deal' Data
39 - The alternative factor
40 - The outrageous Okona
41 - Tomorrow is yesterday
42 - The schizoid man
43 - The relurn of the archens
44 - The messure of a man
45 - A taste of armageddon
46 - The dauphi n
47 - This side of paradise
48 - Conlagion
49 - Thc dcvil in thc dark
50 - The arscnal of frccdom
51 - Errand of mcrcy
52 - Skin of cvil
53 - The city on thc edge of forevcr
54 - Heart of glory
55 - Operatien - annihilare!
56 - Coming of age
57 - Catspaw
58 - When thc bOllgh breaks
59 - Melamorphosis
60 - Home soil
61 - Friday's child
62 - 11001001
63 - Who mourns for aelonais?
64 - Angel one
65 - Amok lime
66 - Loud as a whisper
67 - 11le doornsday machine
68 - Unnalural selection
69 - Wolf in lhe fold

70
71
72
73
74
75
76

- A maller of ho nor
• The changeling
- The royale
- Mirror, mirror
- 111echi Id
- 111edeadly ycars
- Pen pais
77 - 111e trouble with tribblcs
78 - Time squarcd
79 - Bread and circuscs
80 - 111Cicarus factor
81 - 111eapple
82 - Warp drive
83 - Transporter
84 - 111Ccontinuing voyages
85 - Tribbles
86 - A place lor families
87 - Communicauons
88 -11le prime directive
89 - Communicators
90 - U.S.S. Enterprise
91 - Trieerder
92 - U .S.S. Enterprise
93· Phasers
94 - Dilithium crystals
95 - Spock
96 - Ten-forward
97 - James T. Kirk
98· Transporter
99 - Pavel Chekov, navigator
100 - Shuulecraft
101 - Sulu, chief helmsman
102 - Diagnostic bed
103 - Montgomery Scou, chief engineer
104 - Defensive shields
105 - Uhura, cornrnunications
106 - Holodeek
107· Leonard McCoy, physician
108· Medical tricorder
109 - Yulcan
I 10 - Lieutenant WOlf
111 - Klingons
112 - Geordi LaForge, Lt. commander
113 - Gom
I 14 - Deanna Troi, counselor
I 15 - Talosians
I 16 - Dr. Beverly Crusher, physican
I 17 - Captain J amcs T. Kirk
I. 18 - Thc Fcrengi
119 - Commander Spoek
120 - Wesley "Wes" Crusher, cnsign
121 - Montgomcry "Scouy" Scou
122 - Guinan
123 - Dr. Leonard "Bones" McCoy
124 - Captain Jean-Luc Picard
125 - Andorians
126 - Cernmander Wilham T. Riker
127 - Uhura
128 - Romlilans
129 - Pavel Anelreievich Chekov
130 - Pmrick Stewan
131 - Worldsinger
132 - Jonalhan Frakes
133 - Enemy unseen
134 - Michacl Dom
135 - The argon affair!
136 - Marina Sil'lis
137 - Fasl fricnels
138 - Levar Burlon
139 - ...Gone!
140 - Bren! Spinel'
141 - A piece of lhe action

142 - Wil Wheaton
143 - The pandera principle
144 - Gates McFadden
145 - Amok time
146 - Doomsdey world
147· Journey 10 babel
148 - The derelict
149 - Phascrs
150· The gift
151 • The devil in the dark
152 - Thc weapon
153· Beaming down
154 • Conlam ination
155 - Ghost-walkcr
156 - The eyes of the bchelders
157 - Home is the hunter
158 - Exiles
159 - SIal' Trek checklist
160 - Sial' Trek The Next Generation checklist
161 -I, Mucld
162- Q who
163 - Journey 10 babel
164 - The samarium snar
165 - A private liule war
166 - Up the long ladder
167 - The garnesters of triskel ion
168 - Manhum
169 - Obsession
170 - The emissary
171 - The immunity syndrorne
172 - Peak performance
173 - A piece of the action
174 - Shades of gray
175 - By any ether name
176 - The ensigns of cernmand
177 - Relurn 10 tomorrow
178 - Evolution
179 - Pauerns of force
180 - The survivors
181 - The ultimate computer
182 - Who warehes the warehers
183 - The omega glory
184 - The bonding
185 - Assignmcnt carth
186 - Booby trap
187 - Elaan of troyius
188 - Thc cncmy
189 - Specue of thc gun
190 - Thc price
191 - The paradisc syndrome
192 - The vcngeance factor
193 - The enterprise incident
194 - The defecter
195 - And the children shall lead
196 - The hunled
197 - Spock's brain
198 - The high ground
199 - Is lh ere in Irulh no beauly?
200 - Deja Q
20 I - The cmpath
202 - A maller of perspeclive
203 - The lholiall web
204 - Ycsterday's enlerprise
205 - For lhe world is hollow allel I have louched lhe sky
206 - The offspring
207 - Thc day of the dove
208 - Sins of the falhcr
209 - PIUlO'Sslepchildrell
210 - Allegiance
21 I - Wink of all eye
212 - Caplain's holiday
213 - ThaI which survives
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214 -TIn man
215 - Let that be your last battlefield
216 - Hollow pursuits
217 - Whom gods destroy
218 - The most toys
219 - The mark of gideon
220 - Sarek
221 - The lights of zetar
222 - Menage a troi
223 - The cloudminders
224 - Transfigurations
225 - The way of eden
226 - The best of both worlds, part I
227 - Requiem for methuselah
228 - The best of both worlds, part IJ
229 - The savage curtain
230 - Suddenly human
231 - All our yesterdays
232 - Brothers
233 - Tumabout intruder
234 - Family
235 - U.S.S. Enterprise: one of the vanguard
236 - Remember me
237 - Deck I: the bridge
238 - Legacy
239 - Bridge: main viewscreen
240 - Reunion
241 - Transporter room
242 - Future imperfect
243 - Transporter controls
244 - Final mission
245 - Corridor
246 - The loss
247 - Shuulecraft
248 - Data's day
249 - Shuttlecraft hangar deck
250 - The mission continues
251 - Engineering plans of U.S.S. Enterprise
252 -Turbolift
253 - NCC-1701
254 - Battle sectien
255 - Hypospray
256 - Ship's computer
257 - Command insignia
258 - Technology unchained
259 - Sciences insignia
260 - The ma in bridge: command area
261 - Engineering insignia
262 - The main bridge: forward stations
263 - William Shamer
264 - The main bridge: aft stations
265 - Leonard Nimoy
266 - The dress uniform
267 - Deforest Kelley
268 - Picard & Riker
269 - James Doohan
270 - Picard & Q
271 - Nichelle Nichols
272 - Riker & Troi
273 - George Takei
274 - Picard & Troi
275 - Walter Koenig
276 - Riker & Geordi
277 - The origins of Star Trek
278 - Picard & Wesley
279 - TV credit card - # I
280 - Riker & Data
281 - TV credit card - #2
282 - Picard & Data
283 - TV credit card - #3
284 - Troi & Dr. Crusher
285 - TV credit card - #4

286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310

- Picard & Sarek
- TV credit card - #5
- Picard & Worf
- TV credit card - #6
- Picard & Dr. Crusher
- Nacelles
- Picard & Guinan
- Unired federation of planets
- Data
- Neutral zone
- The borg
- Enviromnental suit
- Dr. Kate Pulaski
- Vulcan lyrette
- Dr. Leah Brahms
- The melkot
- K'ehleyr
- Harcourt Fenton "Harry" Mudd
- Vash
- Horta
-Armus
- Captain Christopher Pike
- Gene Roddenberry & crew
- Star Trek checkhst
- Star Trek The Next Generation checklist

De vier hologrammen:
Hl - The birth ofa legend (original enterprise)
H2 - The legend continues (next gen. enterprise)
H3 - A Man Of His TImes (Kirk)
H4 - A Man For All Seasons (Picard)
De extra kaartjes uit het blik:
BI - Four as ene
B2 - 2Sth anniversary celebration of Star Trek
Overzicht kaartjes FTCC - The Voyage Home - 1986
I - Checklist
2 - Admiral James T. Kirk played by Willirun Shatner,
3 - Captain Spock in Vulcan robes played by Leonard
Nimoy.
4 - Dr. Leonard "Bones" McCoy played by DcForest
Kelley.
5 - Chief Engineer Montgomery SCOlt played by James
Doohan.
6 - Commander Chekov played by Walter Koenig.
7 - KLINGON AMBASSADOR played by John Schuck.
8 - Amanda, wife of Sarek and mother of Speek, played
by Jane Wyatt,
9 - Fcderation Headquarters
10 - Alicn visitor to Star Fleer.
II - The KLINGON AMBASSADOR presents information on the Genesis torpedo to a gallery of representatives
in Fcderation Council Chambers (*).
12 - Extraterrestrials witness the impressive spectacle of
Genesis.
13 - The KLING ON AMBASSADOR demands the extradition of Admiral Kirk.
14 - Sarek, Spock's father, and Commander Chapel walk
toward Council Chambers,
15 - Alien representatives listen to Sarek defending Kirk.
16 - Spock tests his memory using Vulcan computers.
17 - Admiral Kirk verifies his ship's status shortly befere
his departure from Vulean.
18 - Bridge equipmenl on the Bird of Prey, "H.M.S.
Bounty."
19 - Scotty, with his usual efficiency, gets the Bounty
ship-shape.
20 - Leaving Vulcan; heading for Earth.
21 - Captain Spock, with his katra restored, prepares to
leave for Earth.

22 - A mysterieus alien probe orbits Earth. lts powerful
signal disrupts cornrnunications for parsecs.
23 - The President of Earth broadcasts a waming for all
starships to stay clear of Earth.
24 - Matching whale songs with the emcnations from
the probe.
25 - Kirk discusses the possibility of bringing home
humpback whales from the past to save Earth.
26 - Bones tries to talk Kirk out of his mud seheme tO
bring whales from the past.
27 - Warping towards a time jump.
28 - During time travel, Kirk experienees a series of hypnotie dream sequenecs.
29 - Disembarking al night in Golden Gate Park.
30 - Scotty explains thaI the dilithium crystals are de-crystalizing.
31 - Experiencing 20lh Century San Fransciseo first hand.
32 - Kirk te lis thecrew that he'lI have re find money ro use
while in the 201h Century.
33 - An antique store provides a place for Kirk to hoek his
18th century spectacles for $200.
34 - Gillian and Kirk drop Spock off at the park before
they go out for pizza.
35 - Now wh at do r do?
36 - Gillian discovers Kirk's invisible spaceship.
37 - A call for help gers Gillian "beamed up".
38 - Uhura and Chekov waiting for their photon collector
to do its job.
39 - Bones and Kirk ask Gillian ro help them rescue
Chekov.
40 - Chekov's rescue from 20th century medici ne allows
the Bounry to resume lts mission.
41 - Warehing spellbound as the Bounry's crew efficiently
does its job.
42 - Free in the sun, oblivious to the imminent danger,
43 - Soaring the pants off the whales would-be executioners,
44 - Seeing the Whales in their spacebound aquarium,
Gillian te lis Mr. Scon he's performed a miracle.(*)
45 - Seotty, amazed at the sight of the whales, tells Kirk
that they're safely aboard.
46 - Kirk tells Gillian that mankind was destroying its
own future by killing the whales.
47 - After re-entry in time.the Bounty is rocked by probegenerated turbulence.
48 - Abandoning ship.
49 - The whales are set free in the 23rd Century.
50 - Making sure everyone is safely out.
51 - The whales sing their song. The rain stops, and the
probe departs as mysteriously as it came.
52 - The Enterprise crew on trial in Federation Council
Chambers.
53 - Kirk is demored from Admirai back to Captain and
is given command of a new Starship.
54 - Gillian and Kirk say their farewells - each hending
for their respective Starship.
55 - The Enterprise crew shuuling to its new commission,
speculating that it will probably be a freighter.(*)
56 - Coming home to the new "U.S.S. Enterprise. NCC
1701-A".
57 - Bridge control panel on the ncw Enterprise.
58 - Sulu contemplating going boldly where no man bas
gone befere ...
59 - Uhura ready at her new comrnunications console.
60 - Kirk and crew ready for the unknown.

=

CO) tekst heeft een kleiner lenertype dan de ovcrige kaal1jes.

ST A~ T~EI~ : CCG
Door: Bcrnard van Gastel en Arme-Marieke Mcij

In al deze pakjes zitten verschillende
soorten kaarten. Zo heb je outposrs,

Op veler verzoek is hij er dan: de rubriek over hel
Star Trek collectible cardgame! llet schijnt dat veel
1'(111jullie de regels /log niet begrijpen. Daarom beginnen we eerst met de basisregels uit Ie leggen.
Ook handig voor degene die hCI spel niet keilt en
hel graag wil leren. Zo kan straks iedereen plezier
aan hel spel beleven. Maar gevorderde speler; wees
niet getreurd, want hierna (11(1 de eerste 2 afleveringen) gaan we dieper in op de regels, zullen we
leuke combinaties 1'011 kaarten lIilleggen en over de
nieuwste uitbreidingssets vertellen.
De naam van het spel zegt het al: hel is een colleetible cardgame, Dit betekent dal je de kaarten kunt
vcrzamelen. Als je dus een pakje met kaarten koopt,
weet je niet wal erin zit. Je kunt twee soorten pakjes kopen: starters en boosters. Een starter beval 60
kaarten en met een Dccp Space Nine starter kun jc
gclijk aan de slag. Een booster is een uitbreidingspakje. Hier zitten 9 of 15 kaarten in om je vcrzameling uit te breiden. In de eerste 2 afleveringen
van deze rubriek gaan we de basisregels uitleggen.
Als je hCIspel wilt leren is hCIhct handigst om een
starter re kopen. Dan kun jc de uitleg beter volgen.
Vind je het spel dan loch niet leuk, heb je nog 60
mooie kaarten met Star Trek plaatjes erop. Je kunt
een Starter van The Next Generation of van Dcep
Spacc Nine kopen. In de Boosters is meer verscheidenheid. Er zijn namelijk behoorlijk wat uitbreidingsscts te koop. Zo heb je de gewone TNG boosters, Alrernate Universe boosters, Qvcominuum
boosters, First Contact boosters en Deep Spacc
Nine boosters.

missies, dilemma 's, doorways. personeel, schepen. equipment, artifacts. objectives. sites. interrupts en events. Deze
kaarten heb je van verschillende affiliarions: Federatie, Klingon, Rornulan,
Borg, Cardassian, Bajornn en non-alligned (neutraal). AIsje gaat spelen kies je
met welke affiliationïs) je wilt spelen.
Het doel van het spel is om 100 punten
te halen, hoofdzakelijk door het oplossen van missies. Als je 100 punten hebt
behaald, heb je meteen het spel gewonnen. Op elke missie kaart staat hoeveel
punten die waard is, welke skilIs je ervoor nodig hebt en of de missie op een
planeet is of in de ruimte. Onder een
missie liggen dilemma's die je met je
personeel moet overkomen. Als je alle
dilemma's hebt overkomen, heb je de
missie gehaald en heb je de punten die
erop staan. Je hebt 2 grote fases, de
'seed' fase en de 'play' fase. ln de beide
fase zitten nog een aantal kleinere fases.
De 'seed' fase doe je een keer aan het begin van het spel, en de 'play' fase komt
daarna en herhaalt zich telkens. Om te
spelen heb je een 'draw' deck en 'seed'
kaarten nodig. Je 'draw' deck gebruik je tijdens
het spel om aan kaarten te komen. Je 'seed' kaarten
leg je aan het begin van het spel neer tijdens de
'seed' fase. Je draw deck leg je naast je neer. Je pakt
7 kaarten als je het spel begint.

De 'Secd' rases
1. 'Doorway' fase, hierin speel je doorways die je kunt 'seeden' (in de 'sccd' fase
op tafel leggen). Een goed voorbeeld
hiervan is de 'Altcrnate Universe Door'
uit de 'Alternate Universe' set. Deze legje
in deze fase op en heeft als effect dat je
kaarten met een bepaald icoontje mag
'sceden' en spelen.
2. In de missie fase schud je je 6 missies
(in elk deck moeten 6 missies zitten, niet
meer en niet minder), en leg je om de
beurt er eentje op. Bijvoorbeeld: Een speler legt een missie op en de andere speler
mag nu kiezen aan welke kant hij de missie necrlcgd, links of rechts. De missies
liggen altijd met de naam van de kaart
naar de eigenaar. Als je een missie oplegt
die er al ligt, moet je die wegdoen en
daarvoor in de plaats 2 'Space'
missies opleggen. Tenzij er een
voor de naam staat, want dan geldt die regel nict. Een space missie is een kaart uit
de 'Altcrnatc Universe' set. Je moet dus
zorgen dat je geen dubbele missies hebt
waar geen voor de naam staat.

3. Dilemma fase. In deze fase leg je je dilemma's
neer onder de verschillende missies. Dilemma's gebrtlik je om het je tegenspeler extra moeilijk te maken een missie te behalen. Om een dilemma op te
lossen heb je namelijk nog meer skilts nodig dan
voor de eigenlijke missie nodig zijn. Je hebt drie
soorten dilemma's: planeetdilemma's, ruimtedilemma's en planneet/ruimtedilemma's. Dit kun je zien
aan een icoontje in de linkerbovenhoek van een dilemma. Bij een missie staat het icoontje bij de naam
van de kaart. Een planeetdilemma gaat onder een
planeetmissie. ccn ruimte onder een ruimte en een
ruimte/planeet mag onder beide. Als onder het spelen blijkt dat een dilemma onder een vcrkeerde missie is gelegd, dun wordt het dilemma 'uit het spel'
geplaatst. De kaart wordt dan weggelegd en mag je
tijdens dat spelletje niet meer gebruiken, Je mag
zelf kiezen onder welke missie je je dilemma's legt.
Eigenlijk moet je om en om een dilemma neerleggen maar men legt vaak gewoon al je dilemma's tegelijk met je tegenstander neer.
4. In dc Artifact fase leg je je artifacts neer onder
een planeet. Er mag maar een art iIact onder een planeetkaart. Deze artiracts zijn vaak een speciaal
soort equipmcnt of een soort interrupt. Een artifact
krijg je in je hand als je de missie hebt opgelost
waar je de artifact onder gestopt hebt.
5. In de 'facility' fase leg je je outpost, station of
'headquartcrs' neer, Je moet je outpost aan jouw
kant van de 'spacclinc', die tijdens de missie fase
hebt gemaakt, bij een missie neerleggen. Op die
missie moet wel een symbooitje van jouw affilations (Fcdcration.
Klingon, enz.) staan.

ST AR TREI~: CCG
2. 'Execute orders'. In deze fase kun
je personeel verplaatsen, in controle
nemen van schepen, schepen laten
vliegen. missies proberen en gaan
vechten. Je mag zo vaak als je wilt
een van deze dingen doen todat je
'stopped' bent.

a. Je personeel verplaatsen. Je kunt
je personeel verplaatsen en/of beamen tussen een planeet, een schip
en een outpost. Je mag dit zo vaak
doen als je wilt. Om personeel op
een schip te krijgen, leg je simpelweg dat personeel onder de kaart
van het schip.
b. In controle nemen van schepen.

Dat symbooItje staat op de outpost linksboven in
een iets andere vorm. Als je bijvoorbeeld een
Federatie outpost bij een missie wilt neerleggen dan
moet er wel het Federatie icoontje op de missie
staan. Ouiposts moeten op een planeet liggen. tenzij het spaccstation is. Dele leg je bij een ruimtemissie neer.
Sommige kaarten moet je aan het eind van de facility
fase opleggen. Later gaan we hier uitgebreider op in.
De 'Play' fases
Als je aan de beurt bent, ga je al de play fases langs.
Dit doe je om en om, tenzij er bepaalde kaarten
worden gespeeld. Iedere speler begint met zeven
kaarten in zijn hand. Die pak van je draw deck.
waar al je kaarten in ziucn, die je eerst schudt.
1. ln de 'Play a card' fase mag je een kaan spelen.

Een personeel. schip, of equipmem moet je spelen
op een ourpostvan de goede affilation. Je kunt bijvoorbeeld Jcan-Luc Picard niet op een Cardassian
outpost spelen. Een evcnt leg je op tafel bij je
'draw' deck. Op het kaartje staat geschreven wat de
kaart doet. Het kan bijv. een 'Red Alen' zijn. (Die
zorgt ervoor dat je in plaats van een kaan op te leggen in deze fase, zoveel mogelijk personeel, schepen en equipment mag neerleggen als je wilt. Dit
geldt niet voor Eventsl) Als er 'Discard after use' of
zoiets op de kaan staat, leg je de kaart naast je
drawdeck in je discard pile neer (dat is een stapeltje met kaarten bestaande uit vernietigde schepen,
personeel etc. en kaarten die maar een keer gebruikt mogen worden). Het is niet verplicht om een
kaart te spelen.

...

Op de meeste schepen staan aan de
onderkant van de kaart zilver en
goudkleurige sterreijes. Deze sterretjes symboliseren het personeel dat
je nodig hebt om het schip te kunnen
vliegen. Op de personeel kaarten
staan ook van dit soort sterretjes. Als
je met een schip wilt vliegen. moet
je dezelfde sterretjes als op het schip
ook op de verschillende personeel
kaarten hebben staan. Dit is het minimale aantal personeel wal je voor
het schip nodig hebt. Voor een schip
met een gouden en twee zilveren
sterretjes heb je dus een persoon met een goud sterretje en twee personen met een zilver sterretje nodig. Je mag een persoon maar een keer gebruiken
voor een zo'n sterretje. Let op: een goudkleurig
sterretje op een personeel mag ook voor een zilverkleurig sterretje doorgaan.
c. Schepen bewegen. Elk schip heeft een RANGE
onder aan de kaan staan. Dit getal geeft aan hoever
het schip kan vliegen. Op elke missie staat helemaal
onder aan een getal. Dat getal stelt de span voor.
Om naar een missie toe te gaan 'gebruikt' je schip
een hoeveelheid RANGE, dat gelijk is aan de span
van die missie waar het schip naartoe gaal. (Je hebt
elke beurt weer je volle RANGE!). Als je te weinig
RANGE meer overhebt 0111 naar een missie toe te
gaan mag je niet verder. Bijvoorbeeld: een schip
heeft nog 3 RA GE over en het wil naar een missie die een span van 5 heeft. Hij mag nu niet verder.
d. Missies proberen, Voor alle missies geldt dat je
de 'rcquirement' moet hebben om ze te proberen.
De requirements staan net boven de punten van een
missie. Deze requirements zijn de 'ski lis' op een
personeel kaan. Voor de skills op een personeel
kaart staan rode bolletjes. Deze skills kunnen medical, engineering, science en physics zijn. Maar ook
bijv. barbering. music, youth cn empathy, Als je
voldoende personeel met alle requirements hebt,
mag je een missie proberen aan te gaan.
Je moet melden aan je tegenstander dat je een missie gaat proberen. Als de missie die je wilt gaan

proberen een planeet missie is, moet je je 'Away
wam' (het personeel waarmee je de missie doet)
naar de planeet 'beamen'. Bij een ruimtemissie heb
je altijd een schip nodig en blijf het personeel gedurende de missie op het schip. Dan begin je de
missie. Je pakt het onderste dilemma van het dilemma setje onder de missie. Wat aan de onderkant
van de kaan staat voer je uit. Er kan bijvoorbeeld
iemand dood gaan, omdat je niet voldoende medical bij je hebt. Of je wordt gestopt, omdat je een dilemma tegenkomt waarvoor je strcngth meer dan 35
moet zijn en je dat niet haalt. Je herhaalt het onderste dilemma pakken aldoor, totdat je geen Away
Team meer overhebt, je gestopt bent of de dilemma's op zijn.
Als cr op een dilemma staat 'discard dilemma' kom je
het maar een keer tegen. Het wordt dan ge-discard (in
je discard pile gelegd). Dit heeft niets te maken met
het feit of je dit dilemma kon oplossen of niet, Als cr
geen 'discard dilemma' staat op de kaart blijft het dilemma dus liggen (leg het dilemma terug onder de
missie). Tenzij het je natuurlijk lukt om bet dilemma
op te lossen, dan wordt het gewoon gediscard.
Als je na de dilemma's nog de rcquiremem haalt,
(Dus al het personeel met de benodigde skilIs leert
nog) heb je de missie opgelost en heb je de punten
die op de missic staan behaald. De missie wordt een
klein stukje naar jouw toe geschoven zodat iedereen kan zien dat jij die missie hebt behaald en dat
jij dus de punten voor die missie krijgt. Een missie
mag maar een keer per beun geprobeerd worden
e. Vechten. Behandelen we uitgebreid in de volgende aflevering.
3. 'Draw a card' fase. In deze fase pak je een kaart

van je 'draw' deck. Dit is de laatste fase van je beurt,
dus wil je nog iets speciaals doen, dan moet dat gebeuren voordat je een kaan pakt.
Hierna is de volgende speler aan de beun en die
gaat deze drie fases ook weer langs, net zolang tot
iemand gewonnen heeft.
We hopen dat iedereen het spel tot dusver snapt. Ga
lekker veel oefenen! Immers: oefening baart kunst.
De volgende keer zullen we de rest van de regels
uitleggen. Ook zullen we vertellen hoe je het beste
je eigen deckje kun bouwen. Een goed deckjc bouwen is namelijk een kunst op zich. Wat je kan in het
spel hangt immers af van je deckje.
Wil je meer informatie over de verschillende kaarten die verkrijgbaar zijn enlof ben je op zoek naar
checklists. Kijk dan eens op het Imernet naar
hllp://www.decipher.com (de website van de makers van het spel)

JADZIA DAX
Door: Gatvin Pouw
Snif... Ik herinner me nog goed die eerste keer
dat ik haar zag. De luchtsluis vall het nmabout
platform gillg open en ze wandelde mijn beeldscherm en mijllieven binnen. Ik zag haar mooie.
lange haar: haar prachtigefiguur in uniform en
haar lieflijke Slipjes waarvall ik later ooit leerde
dal ze zelfs "all the way down gingen".
Hoe dan ook, het was liefde op het eerste gezicht en niet alleen voor dat zeurderige doktertje dat achter haar liep. Jadzia werd mijn favoriete DS9 vrouw (er waren er ook zoveel om uit
te kiezen). De klap kwam hard aan toen ik op
ieders favoriete medium bet bericht van haar
dood las. Waarom nou uitgerekend zij moest
gaan. Waarom kon mijn favoriete karakter nu
niet een seizoentje langer leven?
Terry is niet de eerste trek actrice die opstapt,
Kes is onlangs gevlogen en Tasha sneuvelde al
in het eerste seizoen van The Next Generauon,
Maar Tasha heb ik nooit leren kennen zoals
Jadzia. Ik heb niet gezien hoe Tasha vocht met
en tegen haar vorige levens. Ik heb niet gezien
hoe ze met bejaarde KJingons haar bloedeed
trachtte in te lossen. Ik ben niet eens bij Tasha's
bruiloft geweest. Jadzia was zo'n leuk koppel
met Worf geworden in dat laatste seizoen. Ik
heb de foto van hun trouwerij nog op mijn
gootsteenkastje hangen. Het leek mij toen nog
een droomhuwelijk. Die droom is voorbij.
Jadzia is voorbij. De Dax symbiont mag dan
nog leven. zonder haar lieve gezichtje zal het
nooit hel/elfde zijn.
Jadzla's leven.
Jadzia werd geboren in een klein
Trillgczinnctje bestaande uit twee ouders en
een zus. Geen van deze drie was ooit verbonden
met een symbiont. De verbintenis werd Jadzia's
grootste wens en weinigen hebben er 1.0 hard
voor gevochten als zij. Jadzia was uiterst intelligent en passeerde het beginnelingenprogramma succesvol. maar ze was persoonlijk
onderontwikkeld. Ze was verlegen en had geen
doel in het leven behalve de verbintenis. Ilaar
begeleider Curzon, toen verbonden met de Dax
ymbiont, gebruikte dat als excuus om haar te
aten schrappen uit het programma. Later in
~aar leven kwam ze erachter dat dit niet de
echte reden was. Curzon was verliefd op haar
geweest. Verbeten als Jadzia was, nadat ze was
afgekeurd, besloot ze alsnog het programma te
doorlopen en deze tweede maal lukte het haar.
Toen haar oude begeleider Curzon stierf nam ze
de Dax symbiont aan en alles wat daarbij
hoorde.
e Dax symbiont.
!IX had al zeven eigenaren gehad voor Jadzin,
e eerste was Leia Dax, vervolgens ging de
~
Symbiont over op Tobin. Emony, Audrid en
Torias. Bij Torias ging het mis. Hij stierf in een

shuttle ongeluk. Om de Symbiont te redden
werd deze geplaatst in Joran, een trill die nooit
verbonden had mogen worden. Joran was labiel
van geest, maar vreemd genoeg was cle verbinrenis toch mogelijk. Omdat het nieuws dat
bijna iedereen voor verbintenis in aanmerking
kon komen. de hele Trill gemeenschap en cle
symbionten in kwestie kon schaden, werd cle
Joran affaire in de doofpot gestopt. Toen Dax
doorgegeven werd aan Curzon, was de herinnering aan Joran volledig onderdrukt. Het was in
Jadzia's periode dat het bestaan van de Joran
persoonlijkheid aan het licht kwam.
Jadzla's leven
Nadat Jadzia met Dax verbonden was groeide
haar zelfverzekerdheid. Door het overvloeien
van de persoonlijkheden uit de Symbiont kreeg
scheen. De relatie werd wreed beëindigd toen
Jadzia een groot scala uiteenlopende karakterde planeet weer verdween. Uiteindelijk maakte
trekjes. Ze vond en vreemde balans tussen een
Jadzia, collega officier Worf het hof en samen
passie voor Klingonkrijgskunst en Ferengi
stapten ze in hel huwelijksbootje. Dit tot spijt
van Quark, die zijn laatste kans zag vervliegen.
Tongo. De meeste rariteiten vonden hun oorsprong in Curzon, die vrij extravagant was geDe romance tussen Worf en Jadzia had zijn ups
weest naar trill begrippen. Aan Curzon dankte
en downs, maar de ups waren hoger. Een dodeJadzia onder anderen haar hoogtevrees.
lijk gewonde Jadzia kon op haar man rekenen
Na haar verbintenis werd Jadzia een officier op
om niet voor dood achtergelaten te worden op
een jungleplaneet omwille van een missie.
Starbase DS9. Daar werkte ze onder het commando van een oude vriend van Curzon, Ben
Met het oog op haar flitsende carrière is het wat
onwerkelijk dat Jadzia aan haar einde moest
Sisko. Hoewel het ongebruikelijk is voor trilts
om relaties te behouden over verschillende gaskomen onder de handen van Gul Dukat terwijl
ze alleen op het station was achtergebleven.
theren, overleefde de vriendschap tussen Sisko
en Dax de transitie. Sisko plaagde Jadzia met
Jadzia leeft nu voort als een deel van de Dax
verwijzingen naar de Oude man Curzon.
symbiont in de minder gewillige Inry Dax. De
Als wetenschappelijk officier van DS9 beleefde
eerste drie afleveringen van het zevende seiJadzia de meest uiteenlopende dingen. Ze ontzoen van DS9 in Amerika concentreren zich op
dekte het eerste stabiele wormhole, was een
deze nieuwe Dax die nogal schizofrene karakvan de eerste onderzoekers van het Gamma
ter trekken ten toon spreidt. Wie lnry ook zal
zijn, voor mij is er voorlopig geen Dax anders
Quadrant en vond zelfs een protouniversum. Ze
overleefde pogingen om haar symbiont te stedan Jadzia, En voor wat het waard is...
len en boorde een mogelijk schandaal aan op de
Trill thuiswereld. Haar persoonlijkheden uit het
Ik misje, meid.
verleden waren regelmatig aanleiding voor problemen. Zo bracht een bloedeed die Curzon gezworen had Jadzia in een benarde positie met
starfleer reglementen en ethische overwegingen. Ze werd kon vervolgd voor een moord die
Curzon begaan zou hebben en wist totaal niet
wat te doen toen ze geconfronteerd werd met haar
ex-echtgenoot uit een ander leven.
Original Motion Picture Company
Haar leven bestond niet al- Wij leveren middels postorder verkoop:
leen uit extremen en Jadzia -Alle Star Trek series en Babylon 5 (zonder ondertiteling)
bouwde een aardige dag-Amerikaans NTSC- VHS import.
routine op en had veel
-PAL en NTSC Laserdiscs en DVD's.
vrienden. Ze ging onder
anderen uit met Dokter -Science Fiction Merchandise.
Bashir. Mom en de trans- Totaal ruim 20.000 titels leverbaar.
paranrschcdelige kapitein Aanbieding: Bij vaste verzending van series g.éên verzendkosten.
Boday. Ze had een korte
Postbus 412. 2180 AK Hillegom
maar serieuze relatie met
Tel: 0252-524599 Fax: 0252-525528
Oeral, een inwoner van de
e-mail: sorry.no.subtitles@tip.nl
planeet Meridian die maar
Website: www.tip.nlluserslsorry.no.subtitIes
eens in de zestig jaar ver-
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VELE HORTInGEn!

ALS DE 1'\A T VAN I-IUISIS
Door: Rosita Vries

Als de kat van huis is, ver weg vall huis, dan is
hij natuurlijk op zoek naar een fijne baas. Spot
heeft er een gevonden: Data! Graag vertelt
Spot er meer over.
'Ik ben hel belangrijkste figuur Uil de Star Trek
historie, Ik ben namelijk Spot, nou ja, dat is zoals Data me noemt. Zelf heel ik liever Farao of
zoiets, dat hééft tenminste wat. Dal straalt belangrijke dingen uit, zoals macht. Ik ben een
heel zelfverzekerd beest en mijn kattenogen bekijken alles, maar dan ook echt alles op de
Enterprise. Mensen zeggen dat ik "van Data"
ben, maar ik ben niemands eigendom en sta stevig op mijn pootjes. lk versta de kunst om me
zo nu en dan in een andere poezengedaante te
veranderen. Van een vlekkenpatroonvelletje
naar het guldu-katpatroon en vice versa natuurlijk. Nu denk je, als mens. natuurlijk vlug: och,
dat is een metamorf.
Maar nee, dan zit je er helemaal naast. Een metamorf is blubber dat zich in alles kan veranderen, maar ik ben heel bijzonder: een kat die verandert in een kat. Dat klinkt heel onlogisch,
maar het is in ieder geval logischer dan een
mensen karakter, want die zijn nou echt onbegrijpelijk, niet waar ... Ik vind mensen best leuk
hoor. ze geven me namelijk aandacht en voedsel en ze zijn leuk om te bekijken. De een is
lang. de ander kort, geel. of wit of bruin ...
prachtig! Bij katten ligt dat anders. Klitten zijn
nooit geel. je weet wel, zo geel als een markeerstift zullen ze er nooit uitzien. dat is duidelijk. Ik ben een erg slimme kat en ik ben dan
ook geen analfabeet. fk kan lezen in mensentaal, maar schrijven ... dat is nog een probleem.
Met zo'n poezelig, fluwelen kattenpoot je kun je
niet zo goed schrijven, dat snap je.
Ik ben op zich best een tevreden beest hoor.
Maar soms ben ik heimelijk jaloers op die katten die lekker liggen te slapen in een huis. ergens op de grond rennen en overal aan kunnen
snuffelen. Dan krijg ik zo'n verschrikkelijke
heimwee naar de Aarde, daar heb je geen weet
van. Dan roep ik om Data, maar hij kan me dan
meestal niet horen of begrijpt niet wat ik hem
duidelijk wil maken. Hopelijk aait hij me en
dan kom ik weer tot rust is denk ik dan. Oh ja,
hij is best aardig en zo, maar hij kent de kanenlaai zo slecht! Dat is echt wel jammer, hoor,
want als ik hem feliciteer met zijn verjaardag.
geeft hij me te eten. Ja, ook een kaucnlcvcmje
is hard, al zou je het niet denken.
De meeste mensen zien katten enkel eten en
slapen, maar het werk, hel jagen, ontgaat hun.
Dan denken ze waarschijnlijk: was ik maar een
kat, dan kende ik geen stress. Oh, maar kijk uit!
Schijn bedriegt, Toen ik nog op Aarde woonde,
mei allemaal kattenvrienden en poezenvriendinnetjes kende ik meer dan genoeg gcstrcsstc
katers. Die begonnen dan hun vacht kaal re
plukken en te nagelbijten. Dat was zielig hoor!

Maar vooruit, dat is verleden tijd. Nu zit ik dan
zonder enig familielid of soortgenoot in de
ruimte. Als ik terug ben kan ik lekker opscheppen over alles wal ik gezien heb in "Space",
Maar eigenlijk ben ik niet zo opschepperig,
hoor. Ik vind alleen, en ik denk dat heel veel
kallen het met me eens zullen zijn, dat je van jezelf niet een al te lage dunk moet hebben. Zoals
je bloeddruk, niet te hoog, niet te laag. Een
soort balansleven, een weegschaal. Eigenlijk
zou iedereen zo moeten denken, dan werd ik
partij en uiteindelijk wereldleider. Ik moel bekennen, ik heb altijd al gedroomd macht te hebben, maar ja, wie niet?
Hel is heerlijk over het lot van een ander te kunnen beslissen, vind ik. Je moet dan kiezen wat
het beste is, voor iemand anders. Dal is niet he-

•
lcmaal eerlijk, want die persoon weet dat zelf
natuurlijk hel beste. Gelukkig maar dat katten
en mensen verschillend van uiterlijk, karakter
en meningsverschil moet er zijn. Een kat zou
nooit een mens kunnen vertellen wat hij moet
doen, uitgezonderd dan in "De gelaarsde kat",
één van mijn lievelingssprookjes, maar dat is
een ander verhaal. Dil was dan mijn visie op
hel leven van een kat genaamd Spot, liever
Farao, de verhevene, Augustus, Ceasar, Sultan,
Tsaar of iets machtsuitstralend,
dat past bij
mijn bijzonder goede karakter'.

QUARI~TS BAR
Pak de kan, giet de chocolademelk erin, ongeveer 200ml aardse eenheden. Laat de chocoladereep smelten en giet dit bij de chocolademelk. Voeg suiker, peper en ander sterke
kruiden toe om de smaak wat beter en scherper
te maken.
Dit mengsel warm je op. Het kan in een
aardse magnetron gedurende 55 seconden op
1000 watt.
Dat was het. Nu moet ik weg.

Door: Robert van der Spek en Erik Martens

Hegh Yuch
Best wel sterke chocolademelk
Benodigdheden:
- Chocolademelk (Klingen of human)
- Chocoladereep, puur
- Suiker
- Peper en andere kruiden
- Beker
- De onmisbare (staafjmixer
- Een kan

Kehhhhhhhhhhhhhhhhhé

Klingon stamppot BOK:-RAT lever.

Bereiding:
Waar ik altijd bang voor was is gebeurd: er is
een Klingon restaurant op de promenade gekomen. Nu heb ik niets tegen Klingons, maar het
trekt loch klanten van mij weg. Daarom heb ik
nu Heg Yuch in Quark's bar geïntroduceerd. En
het resultaat is indrukwekkend, De omzet is 1,5
maal gestegen. or komt dat omdat mijn broer
een week op vakantie is? Nou ja, dat gaat jullie
eigenlijk niets aan.
Ik zal hel recept snel uitleggen want er wachten
klanten.

Benodigdheden:
2 human eieren
2 eetlepels human koeienmelk,
maar Bajoran melk mag ook
I snufje zout, hurnan of Ferengi
een beetje humart boter
pittige kruiden naar eigen keuze
een kom, koekenpan en een spatel

niet wat die hu mans in Klingen eten zien. Ik
kan het echt niet lekker noemen, maar de omzet stijgt door die Kingengerechten en dat is het
enige wat ik belangrijk vind. (Die sukkel van
de Klingen eettent even verderop raakt al zijn
klanten aan mij kwijt! Ha!) Maar genoeg gepraat, lijd is geld dus ik zal het snel uitleggen.
Doe de eieren (zonder schaal, dat doet Rom
altijd verkeerd) in een kom. Gooi daar het
zout en de melk bij en roer het goed door. Doe
er nu de pittige kruiden bij. Verhit de boter in
een koekenpan en giet het eimengsel erin.
Roer er met de spatel doorheen, zodat je stukjes krijgt. Serveren zonder bestek. Als je hel
goed doet is het zo lekker dat je je klanten er
goed mee af kan zetten.
Nou, Kehhhhhhhhhhhhhhhhhé

Bereiding:
Ik ben vandaag helemaal in de Klingon stijl, in
de hoop mijn klanten terug te krijgen. Ik snap

UW

ST AR TREI~specialist

Met het allergrootste
o Boeken
o CD-ROM's
o Agenda's

assortiment

o Video's
o Babylon 5
o Kalenders

Bel nu voor onze gratis Star Trek catalogus

071 - 5120885

DEéR
,,-

... UW

Verder groot assortiment:
o SF/Fantasy
o X-Files
o Babylon 5
o Star Wars

Libris boekhandel

Nieuwe Rijn 45-46
2312 JG Leiden

Onze Star Trek catalogus
nu ook op Internet:
www.dsl.nl/dekler / startrek

VIDEOREPOR T
Door: Harm-Jan Wieringa

DEEP SPACE NINE, VIDEO 6.8
"Honor among Thieves"

O'Brien werkt als undercover agent om een
verrader binnen Starfleet te ontdekken. Hij ontdekt snel dat zelfs medewerkers van het Orion
Syndicate niet puur slecht zijn en er ook een familie op na houden. Als O'Brien meer ontdekt
dan alleen de naam van de verrader, lijkt het
onvermijdbaar dat hij in een gewetensconflict
komt.

de waarheid te zoeken moet
ze terugkeren in het verleden, waar ze tot het besluit
komt om haar eigen moeder
om te brengen. Maar de dingen zijn niet altijd zo eenzijdig als we ze graag zouden
zien.
Humor:
Gevoel:
Spanning:
Waarde-oordeel:
"Inquisition"

Humor:
Gevoel:
Spanning:
Waarde-oordeel:
"Change of Heart"

Een cardasiaanse officier werkt voor de
Federatie en heeft vitale informatie. Worf en
Dax moeten de man echter uit vijandelijk gebied zien te halen. Voor de pasgehuwden begint
de missie luchtig, maar tijdens een vuurgevecht
wordt Jadzia levensgevaarlijk gewond. Worf
staat voor een onmogelijke keuze.
Humor:
Gevoel:
Spanning:
Waarde-oordeel:

Bashir komt onder verdenking te staan een verrader te
zijn en informatie aan de
Dominion toe te spelen.
Alles schijn is tegen Bashir,
maar dan lijkt de ondervrager zelf verdacht. Of is het
toch allemaal nog weer anders. Een knappe aflevering
die zich op verschillende lagen afspeelt. Alleen wie goed oplet weet waar
de werkelijkheid opgehouden is.
Humor:
Gevoel:
Spanning:
Waarde-oordeel:

DEEP SPACE NINE, VIDEO 6.9

Deep Space Nine, video 6.10

"Wrongs darker than death or night"

"In the pale moonlight"
Heiligt het doel de middelen? Dat is de vraag
die Sisko zich stelt. Hij vertelt ons in z'n persoonlijke logboek hoe hij z'n morele standaard
heeft beschadigd in een poging de Romulanen
in de oorlog te betrekken. Garak vindt het een
kleine prijs voor het redden van het Alpha
quadrant.

Dukat probeert zich weer eens van z'n gemene
kant te laten zien en het slachtoffer is Kira. Om

Humor:
Gevoel:
Spanning:
Waarde-oordeel:

"His Way"

Dr. Bashir heeft een speciaal holedeck figuur
gecreëerd: Vic. Vic is entertainer in Las Vegas.
Odo vraagt aan Vic om raad hoe hij Kira voor
zich kan winnen. Vic weet Odo uiteindelijk met
een list zo ver te krijgen dat hij Kira z'n ware
gezicht laat zien. Een aardige aflevering die af
en toe wat onnodig traag wordt.
Humor:
Gevoel:
Spanning:
Waarde-oordeel:

VOYAGER, VIDEO 4.8
"Hun./ers"

Starfleet probeert een boodschap aan Voyager
te sturen via het buitenaardse communicatie
netwerk. Hel netwerk behoort echter toe aan
een ras van levensgevaarlijke en koelbloedige
Jagers, de Hirogen, die alles jagen om het tot
hun trofee te maken. Dit ondervinden Seven of
Nine en Tuvok terwijl ze de boodschap van
Starfleer proberen te ontvangen. De boodschap
zorgt ondertussen voor emotionele momenten
op Voyager
Humor:
Gevoel:
Spanning:
Waarde-oordeel:

"Prey"

Voyager ontdekt een beschadigt Hirogen schip,
met een gewonde Hirogen aan boord. Hij wordt
aan boord genomen en behandelt. Als plotseling de romp wordt beschadigd, wordt duidelijk
dat nog een vreemdeling aan boord is. Voyager
luidt het Intruder Alert en moet al snel twee
vreemdelingen onder controle zien te houden,
de Hirogen en Species 8472. Seven besluit tegen de wensen van de kapitein in te gaan.
Humor:
Gevoel:
Spanning:
Waarde-oordeel:

VIDEOREPOR T
VOYAGER, VIDEO 4.10

"The Killing game, Part Il"
Nazi en Amerikaanse soldaten vechten op
Voyager in de vorm van een uit de hand gelopen Hirogen. Jancway probeert de crew weer in
hun normale toestand te brengen. De Hirogen
jagen ondertussen op de crew van de Voyager.
Onderhandelingen leiden tot een wapenstilstand, maar niet alle Hirogen zijn daar gelukkig
mee. De oplossing is misschien iets te simpel.
Humor:
Gevoel:
Spanning:
Waarde-oordeel:

"Vis à vis"
Een vreemd eenpersoons schip in moeilijkheden duikt op. Janeway neemt de piloot aan
boord en biedt hem hulp bij de reparatie. Tom
biedt aan te helpen, mede om zijn (onverklaarde) emotionele problemen te ontvluchten.
Helaas is de vreemdeling niet precies wie hij
lijkt. Als Tom realiseert wat er gebeurd is, komt
hij er ook achter dat hij niet het eerste slachtoffer was. Helaas is hij niet meer aan boord van
Voyager.
Humor:
Gevoel:
1)1)I)
Spanning:
1)1)1)
Waarde-oordeel: 1)1)1)

SIMTriSIA GOES
WARPSPEEIJ

VOYAGER, VIDEO 4.9

"Retrospect"
Bij onderhandelingen met een wapenhandelaar
gedraagt Seven zich merkwaardig. De Doctor,
die zich in Psycho-analyse heeft verdiept, onderzoekt Scven en komt tot de conclusie dat de
wapenhandelaar zich aan haar heeft vergrepen.
Voyager stelt een onderzoek in en alles lijkt legen hem te spreken. De man blijft echter ontkennen en besluit tot een wanhopige daad.
Humor:
Gevoel:
Spanning:
Waarde-oordeel:

rtt« Killi118Game"
De H irogen hebbenVoyager overgenomen. De
bemanning wordt gedwongen macabere holodeck spellen te spelen, zonder de veiligheidsroutines! De commandant krijgt er niet genoeg val' en de holodeck-ruimtes worden
uitgebreid. Verzet begint langzaam te groeien
bij de bemanningsleden die zich bewust zijn
wat er gebeurt. Maar dan lijkt het Holodeck
scenario buiten controle te raken. Wordt vervolgd. Opnieuw een scenario waarin we de
bemanning in aardse scènes zien.
Humor:
Gevoel:
1)1)
Spanning:
1)1)1)1)
Waarde-oordeel: 1)1)1)1)

Bezoek onze vernieuwde website op
hUp://www.oos.nl/sl_tasia
10% korting voor Flytng DUlch l<teIan
op Ster Trcl\ ertlkel"n (5% op vldClo's)

orNIEUW WJNKELADRES:<o
Nieuwebaven 116 • 2801 te Gouda

cd 0182-51 68 65 • e-mall; simcuia@simcasiLal

geopend: di-vr 10.00- 18.00 uur
zat 10.00- 17.00uur
donderdagavond koopavond

ARTISTIEI~

I~LINGONI;ONOR GUARD Cd--rom
Het nieuwste

I-<\lingon Spel

Microscope heeft een nieuw Klingen spel uitgebracht op
CD ROM en voor het eerste in de geschiedenis vall
Paramountgaf men toestemming tot het uitbrengen van
dit spel.
Zoals bekend mag er niets met betrekking tot Star Trek
worden uitgegeven zonder de toestemming van
ParamountlViacom. Over het algemeen is dat geen probleem met CO ROM spellen, maar in dit geval speelde iets
anders mee. Voor het eerste wordt er gedood in een spel en
tot nu toe was dit door Paramount verboden.
Volgens de uitgever is het inderdaad een zeer bloederig
spel. Hel is Gowron, de leider van de High Council, waar
het om draait. De speler wordt uitgedaagd om mee te helpen het Klingon empire en zijn leider te redden.
Hel Windows95/98 spel heeft 26 levels en prachtige 30animatie. 20 missions zijn mogelijk binnen verschillende
Star Trek settings, inclusief een Bird-of-Prey, Rura Penthe
en Tong Ycy Klingon city.
Er zijn man tegen man gevechten en de acteurs uit de serie hebben meegewerkt aan de voice-overs, zoals Tony
Todd als kapitein Kurn, Robert O'Reilly als Gowron en
Barbara March en Gwynyth Walsh als de Duras zuster
Lursa en B 'Etor!
In ons volgend magazine komt een uitgebreide test van het
spel. Als alles meezit staan we het op de HCC dagen te
demonstreren!
Uitgever in Nederland is HomeSoft.

VAN DE VOORZITSTER
Dit is het laatste nummer van 1998. En ook in
deze uitvoering. Vormgever Jeffrey Epping is
druk bezig de hele vormgeving van het blad te
veranderen en we hebben er alle vertrouwen in
dat het mooi gaat worden. Rond eind januari
1999 zult u het resultaat daarvan in uw brievenbus vinden.
We gaan er ook naar streven om in 1999 zes
bladen uit te geven. Ik zeg bewust 'Er naar streven', omdat dit alleen maar mogelijk zal zijn als
we voldoende adverteerders kunnen vinden.
Een aantal evenementen hebben we inmiddels
achter de rug. De Euromast Outpost was een
succes en natuurlijk onze eigen conventie in
Nieuwegein. Wat nog voor ons ligt zijn de HCC
dagen in Utrecht, die op 20, 21 en 22 november
in de Jaarbeurs worden gehouden. En niet te
vergeten de Star Trek Worldtour in Düsseldorf!
Het bestuur kijkt. samen met u, terug op een
mooi Star Trek jaar. De Vereniging groeit en we
zijn ervan overtuigd dat die groei in 1999 zal
doorgaan. In dat jaar komt ook de 9de bioscoopfilm uit en gaat uw fanclub weer een drietal conventies organiseren.
Live long and prospert

Lucie Blom Calis

De tekenwedstrijd die gehouden werd voor de
Euro-Missie op de Euromast heeft de volgende
winnaars opgeleverd:
1e Prijs
Diner voor 2 op de Euromast +
First Contact T'-shirt
is gewonnen door Gre Wisselink
2e prijs
4 vrijkaarten voor een bezoek aan de Euromast
en een set Micromachines
is gewonnen door Aaron de Jong
3e Prijs
30 Jaar Star Trek poster
is gewonnen door Ilona Horsman
4e Prijs
Sleutelhanger
is gewonnen door Helma Cijs
We bedanken de Euromast voor hun medewerking en het beschikbaar stellen van de hoofdprijs. De winnende tekeningen zijn nog enige
tijd te bezichtigen in de Euromast.

Het bestuur ziet er
als volgt uit:
Lucie Blom Calis
Voorzitster
Harm Koopman
Penningmeester
Adrie Baak
Secretaris
Jaap Moerman
Bestuurslid conventies en 2de secretaris
JelTrey Epping
Zakelijke contacten & Advertenties
Frank Maurits
Public relations
Telefoon: 06 - 55 907 543
Fax:
040 - 254 83 81
Lid worden kan door een briefje te schrijven
aan de secretaris van de TFD. Postbus 135,
3500 AC UTRECHT. U ontvangt dan een acceptgiro. Ook kunt u zich aanmelden via
Internet: tfd@tfd.nl en via de Website:
www.ûd.nl.
Na betaling van het lidmaatschapsgeld
ontvangt u:
• een lidrnaatschapspasje waarmee u korting
krijgt bij een aantal winkels die STAR TREK
spullen verkopen
• Korting bij bijeenkomsten van de vereniging
• Het verenigingsnieuws
• Via onze WEB pagina actuele informatie www.tfd.nl

Wonderland
Soembawastraat 54a
1095 XC Amsterdam
Tbe 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
Simtasla
Nieuwe Haven 116
280 I EC Gouda
Card & News strips
Agnietenstraat 12
2801 HX Gouda
Williams
Hoogstraat 143
311 I HE Schiedam
tot 31-12-1998

Verhuizen?
Dan zeker een verhuiskaartje naar The Flying
Dutch. Het 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.

Toyrific
Heemraadstraat 3
3131 VG Vlaardingen

Vrijwilligers
Zoals bekend heeft elke vereniging vrijwilligers nodig om al het werk gedaan te krijgen.
Vrijwilligers van The Flying Dutch monsteren
aan als cadet op de U.S.S. Starchascr, De bemanningsleden
vormen een hechte groep
waarvan er die dit jaar een aantal samenkomen
op het gezellige Starfleerbal. Ook jij bent
welkom boord van de U.S.S. Starchaser, Je
kan jezelf aanmelden bij de Reeruiment officers, Wil je meer informatie schrijf dan even
een b('Îe~ ~f e-mail,

TwiligbtZone
Voorstraat 432
3311 CX Dordrecht

C's
Lengweg 82
3192 BL Hoogvliet

Hobby Modelbouw Dordrecht
Voorstraat 360
3311 CX Dordrecht
Eppo Stripspeciaalzaak
Kleine Berg 33
261 1 JS Eindhoven

ST AR TREI~FANCLUBS
VOYAGER FAN CLUBS
NOWVOYAGER
Official Kate Mulgrew Appreciation Society /
OfficiaJ Kale Mulgrew Fan Club
c/o Mary P. 'Iaylor
P.O. Box
64539
Chicago, IL 60664-0539
KateClub@aol.com
THE COMMANDER
Official Robert Belrran Fan Club
330 Greenwich Street
Reading, PA 19601-2821
133PRIME
Official Roxann Dawson Fan Club
1630 FI. Carnpbell BIvd., Suite 143
Clarksville, TN 37042
blilsism@aol.com
RANDOM FLIGHT
Official Robert Duncan McNeili Fan Club
850 Mellowood Avenue
OrlancIo, FL 32825-8085
ricknpam@iag.net
EPIC
Oliicial Ethan Phillips Fan Club
P.O. Box 4818
Waterbury, CT 06704
randeg@aol.com
CARPE
Official Robert Picardo Fan Club
Box 373, 1277 Linda Mar Shopping Center
pacifica, CA 94044
traceldel I @aol.com
VULCAN INSIDERS
Official Tim Russ Fan Club
O. Box 8248
ong Bcach, CA 90808
insiders@aol.com

t

SESKA'S SCAN DAL SHEET
Official Martha Hacken Fan CJub
699 Barnard Drive #517
Oceanside, CA 9205
southpawdj@aol.com
~ERI RYAN (7 OF 9)
The Official Jeri Ryan Fanclub
P.O. Box 3~86
Dallas, TX 75235-0986
Homepage. bup:/ /www.jerilyn~.com

TOS FAN CLUBS

DEEP SPACE NINE FAN CLUBS
EMMSSARY
Official Avery Brooks Fan Club
P.O. Box 621719
Oviedo, FL 32762-1719
ernisary 1@aol.com

WlLLLAM SHATNER
c/o The William Shatner Conneetion
7059 Atol! Avenue
North HoJlywood, CA 91605
U.S.A.

NANITES
Official Nana Visitor Fanclub
8824 Cross Country Place
Gaithersburg, MD 20879
E-mail: nananut@aol.com

LEONARD NIMOY CLUB
P.O. Box 17096
St. Paul, MN 55117-0096
URL: http://www.nimoy.com

ANDERE FANCLUBS

ANDREW ROBJNSON
Official Andy Robinson Fanclub
6301 N 19 th St
Arlington, VA 22205

GRM.C
Official Gene Roddenberry Memorial Club
P.O. Box 3177
Greensburg, PA 1560 J

ORACLE
Official Rene Auberjonois Fan Club
260413 EI Camino Real #377
Carlsbad, CA 92008

WALTER KOENlG FAN CLUB
c/o Miss C.A. Heslop
Fens Crescent
Hartlepool, TS25 2QL UK

oxsrs
Official Armin Shirnerman Fan Club
26 Dogwood Strect
Jersey City, NJ 07305
kathybayne@aol.com

JUUE CAITUN BROWN FAN CLUB
P.O. Box 191
Kerrnan, CA 93630
dkountz Oaol.com

THE DOCTORS EXCHANGE
Official Alexander Siddig Fan Club
P.O. Box 1363
Minnetonka, MN 55345-0363
verbaOOI @maroon.tc.umn.edu

STAR TREK WELCOMMITTEE
P.O. Box l2
Saranac, MI 4888 J

CONTACT MET TREK TALENT

D'ABO!
Miehele Hemming
The Official Chase Mastersen Fan Club
P.O. Box 611
Waterbury, CT 06720
kaimicheJe@aol.com

THE 1\:EXT GENERATION

PARAMOUNT PICTURES
TNG/DS9/VOY Actor, Producer
Star Trek: TNGIDS9fVOY
5555 Melrose Avenue
Los Angeles, CA 90038

FAN CLUBS

THB PATRICK STEWART NETWORK
Official Patriek Stewart Fan Club
P.O. Box 4990
Riverside, CA 92514
JONATHAN FRAKES APPRECIATION
P.O. Box 632
Enfield, CT 06083-0632
COLM MEANY/ O'BRIEN
Tbc Temporal Mechanic
P.O. Box 5282
Elm Grove, W1 53122

SOC.

LINCOLN ENTERPRISES
Classic Trek Actor, Producer
14710 Arrninto Streel
Van Nuys, CA 91402
De fanclub van Armin Shirnerman is volgens
berichten op hel net opgeheven met zijn toestemming. Zodra ik meer weet horen jullie
hiervan.
Als iemand nog meer adressen weel van
Fanclubs geef het mij door of als je denkt dat
een adres niet klopt.
Maaike V.d. Schaaf
kjanewa y@telekabel.nl

B~IEVEN
kaartjes willen ruilen van de basisset. Alternate
Universe, QsCoruinuum en DS9.Als je interesse hebt, stuur dan een briefje.
Ook wou ik nog even zeggen dal ik het helemaal eens ben met meneer/mevrouw T,. Van
Buuren uit Hoogvliet. Er moet nodig eens aandacht worden besteed aan ST CCG in The
Flying Dutch, want er staan elke keer veel vragen en oproepen over ST CCG in de TFD.
Stefan Heijnen
Hal/o Allemaal! Daar zijn we weer. Lursa kom
er eens bij? Zit ze weer met een briefte spelen.
Eerst de brieven beantwoorden Lursa, daarna
mag je die grote met bloeddoordrenkte envelop
openen. Loopt ze weg. Het is toch wat! Dan doe
ik het maar alleen.

980401
Beste Flying Dutch,
In de aflevering "Before and after" , van Star
Trek voyager, reisde Kes terug in de tijd. Ze begon bij negen jaar en leek heel oud, ze had een
dochter en die had een zoon van bijna één jaar
oud. Maar de rest van de bemanning leek geen
dag ouder.
Dus nu vraag ik me af, hoe werken de jaren bij
Ocarnpa's. ls één jaar bij ons gelijk aan twaalf
jaar bij hen? Of is één jaar bij hun gelijk aan zoveel jaar bij ons. Misschien kunnen jullie daar
een keer een stukje over schrijven in het blad.
Alvast bedankt.
Manon Plaatzer

P.S. Ik ben benieuwd wat voor commentaar
Lursa en B'Etor hier nou weer op hebben!!!
Voor iedere brief die deze vraag over ST eeG
stelden. Kijk in dit blad! Er zu een gloednieuwe eeG rubriek in. Wel natuurlijk allemaal Klingen spelen. Als je het waard bent
tenminste! !

980403
Niet bepaald lieve Klingon vrienden
Wegens extreem Latinurn tekort, ben ik genoodzaakt een groot deel van mijn Star Trek
verzameling de deur uit te doen. Onder andere
een TNG uniformjasje, TNG Klingon interactief bordspel, T-shirt Generations, phaser met
geluid en nog veel meer. Ook boeken, handtekeningen en videobanden. Voor een complete
lijst kun je me een envelop met je adres en een
postzegel erop opsturen.
Of e-mailen:locuta@stad.dsl.nl
Kijk ook eens op www.xs4all.nl/-osdorp

980402
Ik ben op zoek naar personen die ook ST CCG
spelen en/of verzamelen. Ik zou namelijk graag

Latinum. tekort TSSS. Wat moet je met Latinum?
Star Trek spullen kopen zeker. Wel schande dat je
een Klingen spel wegdoet. Je kans om je in de
ware leer (eer) te verdiepen. Mensen lel dus op:
misschien is er 1I0ghoop voorjullie: koop dil spel.

980404
Beste redactie
Ik ben een jongen van 18 jaar en woon in
Amersfoort. Graag zou ik met mede Star Trek
fans rond mijn leeftijd pennen, het liefst met iemand die ook in Amersfoort woont, maar ergens ander mag uiteraard ook.
Chi- Wai Hung

Wil Je reageren op een brief en er staat geen
adres b~7 Doe dat dan als volgt: SchrUfje bnef.
stop hem in een envelop en plak daar een postlegel van 80 cent op. Zet in de linkerbovenhoek
het nummer van de brief (bijv. 980401) en laat
de rest van de envelop blanco.
Stop rteze envelop in een nieuwe envelop dieje
stuurt mar Postbus 135. 3500 AC Utrecht. Wti
zorgen ervoor dat het op de goede plaats
terechtkomt.

Deniz Same
Dank je welt Veel eer voor je. Natuurlijk is onze
column heftig! We zijn immers Klingons!
Het blad Star Trek Voyager is in Nederlands verkrijgbaar. Ik weel niet waar je WOOIII,maar ik
weel zeker dat in bijna elke stad striphandels zijn
die ook dit soort bladen verkopen. Slap dus eens
een striphandel binnen, die ook bladen verkopen.

980406
Graag wil ik weten waarom er in het clubblad zo
weinig informatie staat omtrent het customizable
cardgame? Ook heb ik een tinnen doos te koop
van de caregame van de TNG, vraagprijs f 150,-.
André Hidding
Kijk eens in dit blad: een eeG
speelt wel Klingen hoop ik!

Kirsten Verdel
Goede vraag Manonl Ik denk dal een jaar in
een Ocampa leven gelijk staat aan een jaar in
een mensenleven, Dat zou namelijk. verklaren
waarom de rest van de bemanning er niet Ol/der uittiet l1a zeven jaar. (Kes was toen natuurlijk al twee). Zeven jaar maakt voor 011.1'
uiterlijk niet zoveel uit als je rond de derlig
bent, Maar wal maakt het uit hoe oud iemand
wordt. Je bent 1I00it Ie jong 0//1 veel eervolle
daden te verrichten, dus maak je niet druk
over die leeftijd.

column want hij is echt heftig. Maakt niet uit
wat sommige mensen zeggen, ik verheug me er
weer elke keer op om het te lezen. Ik heb ook
een vraagje: ik ben op 16 juni jarig en ik dacht
wel een kaartje van jullie te krijgen, maar nee
hoor, En ten derde is een vriendin van mij die
wel aan mijn verjaardag heeft gedacht in
Amerika geweest en is daar het Star Trek blad
Voyager tegen gekomen. Is dat ook in
Nederland verkrijgbaar?
Ten vierde wat is zo speciaal aan Talos 4? En
nu nog een mededeling aan Menno Ringeling:
laat eens wat van je horen vreemdeling.
Ik hoop dat jullie de wijsheid hebben om al
mijn vragen te kunnen beantwoorden

Hier komt weer het eeuwenoude advies! Ga
vechten mali. De peil is 11iet machtiger dan het
zwaard! Als je het woord pennen nou eens door
vechten veranderd!

980405
Beste Lursa en B'Etor
Ten eerste wil ik zeggen ga zo door met jullie

rubriek! Je

980407
Robin van Gastel vraagt of het mogelijk is om
in het spel Starfleer Academy een missie tot een
goed einde re brengen en zo ja ,hoc?
Ook zou hij graag de strip in kleur willen
zien ....
Dat zou ik ook wel wil/en weten. Klingons horen
perfect te zijn in dil soort spellen. Als je internet
hebt kijk dan eens op www.avault.com/cheat
Op deze site kun je de oplossingen vinden van
vele spellen. Starfleet Academy, Borg, Final
Unity, Generations, Klingon, maar ook vele andere. Maar hel is veel eervoller zelf uit Ie viIIden hoe en wat, hoewel die Federatieschepen
wel moeilijk te besturen ZijII.
WAT ZEUR JE NOU B'ETOR? HET IS TOCH
SIMPEL TE BESTUREN? AM Lursa kom je
er ook weer eens bij? Laat je me die hele poststapel al/een doorwerken? Schande zeg!
SORRY HOOR!! MAAR IK WiL PERSE DLE
MET BLOEDDOORDRENKTE
ENVELOP
OPENEN. Ga je gang dan ...

980400

980408
Te koop: Star Trek Voyager 1.10 (twisted, thc
37's) en 2.5 (prototype alliances) voor f 15,-per stuk of allebei voor f 25,--. Dit is inclusief
de verzendkosten. Banden zo goed als nieuw.
Welkcrn: penpais.
Ik ben 22 jaar en een Tuvok-liefhebber,
Janine Makkinga

Een liefhebber I'all mij. Niet logisch. Je kent mij
niet. Enkel en alleen vaJ!een paal' scènes op de televisie. Ik Slei voor dal je door mediteren probeert
af Ie komen van deze vreemde liersenkronkel.
R.I.P. Lursa en B'Etor
Tragisch, zeer tragisch. Lursa en B'Etor zo oneervol gedood door een bombrief! Vreselijk gewoon. Geen restje van hun stofTelijk overschot
te vinden! Hoe moet dat nou met de brievenrubriek. HELP. Er moet commentaar bij en de
deadline is bijna verstreken!!!
Ineens dacht ik aan die ene persoon, mijn misschien toekomstige redder in nood? Tuvok! Hij
heeft ervaring met brieven beantwoorden.

Persoonlijk logboek van Tuvok:
De redactievan een van de belangrul<stebladen
van de Feder"lt. iSin de problemen MU werd om
hulp gevraagd. natuur1~1<
logisch om geItik te komen helpen Na een paar bladen gelezente hebben. blUktdat mUnhulp volstrektniet onnooozake
ltik is. De brievenrubriekiS absoluut niet ethisch
verantwoord Hier moet flink aan gesleuteld wor
den. ChaOSachtergelatendoor die Klingonzusters
Barbaren In een blad moeten morele en ethische
waarden hoog gehOudenworden En zekergeen
scheldpartuen.woede Uitbarstingenen bloedige
verhalen.Daar komt nu veranderingin.

980409
Van Religie tot Trekkie
'Oh wat ik dit weekend ga doen, nou ik heb een
Star Trek conventie. Nee, dat meenje niet.i.beam
me up Scotty hahaha. Loop je dan ook in zo'n
pakkie rond en puntoren aanje hoofd.'
Overkomt jullie dat nu ook als je dit antwoord
geeft aan collega's die vragen wat je het komende weekend gaat doen? Zeker aan de lunchtafel breekt dan het gelach uit, ik probeer dan
voor de zoveelste maal het uit te leggen. Dat
The Flying Dutch niet zomaar een verenigingetje met drie duizend leden is, en daarmee geef
ik aan dat er meer mensen zijn die zo over Star
Trek denken. De ideologie achter de serie veel
verder gaat dan menig andere serie, de serie
langer draait dan menig ander, dat er elke dag
op willekeurig tijdstip wel een Star Trek aflcvering te zien is. Star Trek is meer, en op mijn
vraag of iemand het ooit gezien heeft antwoordden ze verschillend, de een zegt "eerlijk"
NEE de ander zegt dat er geen humor in zit. Het
feit is dat de meeste niets zien in Science
Fiction series, al hebben ze allemaal vroeger
wel eens naar een aflevering gekeken!
Leuk is om te weten dat toch wel mensen zijn
die net als ik voor de buis zitten te kijken naar
weer een aflevering van Star Trek, in mijn onderzoek ben ik er achter gekomen dat er veel
zijn die kijken en zelf al een kleine verzameling
Star Trek artikelen in huis hebben in combinatie met Star Wars of andere Science Fiction series, maar niet weten dat de fanclub bestaat. En
wanneer ze het te horen krijgen dat de bestaat,
zich eigenlijk direct aanmelden. De fanclub is
in de loop de jaren al meerdere keren in beeld
geweest en weet elke keer wccr de aandacht
van de journalisten te trekken.
Het zou groots zijn om voor of na de uitzending
van bijvoorbeeld Voyager op zaterdag een seconde of vijf langs ons logo en adres in beeld te
brengen. Ik heb dan het idee dat dan zeker meer
mensen gaan reageren, en zeker als er een gecombineerde conventies was van X-files,

Babylon-5, en andere Scicnce Fierion
Fantasy series.

&

De ideologie achter de Star Trek is er één waar
de mens denk ik nog niet aan toe is, de gedachte aan aarde onder één bestuur werkend
aan de verbetering van de menselijke geest.
Ruimteschepen bouwend eigenlijk puur voor
de verkenning van de ruimte en ontdekking van
het heelal, gebonden door de grenzen van zijn
naaste buren, de Klingons. Rornulans,
Cardardassians, Ferengi's? En toch zichzelf tot
de tanden bewapenend voor het geval dat, al
eerder verbloemd in een lied 'Wc corne in peace, shoot and kill shoot and kil), We corne in
pcace, shoot and kill shoot and kill man. Star
trekking we cross the univers.....'
Wat Q eigenlijk al in zijn eerste opwachting in
Star Trek naar voren brengt is, dal de mensheid
nogal een hoge dunk van zichzei ,.heeft en deze
altijd zal blijven houden. Wie zijn wij om te beslissen wat goed of slecht is, de Prime Directive
verbiedt interventie of first contact bij volkeren
dat de WARP-technologie
niet beheerst.
Afleveringen lang wordt dit onder onze neus
geschoven en probeert de USS Enterprise en
zijn bemanning zich daaraan te houden. De
Prime Directivo is het eerste wat de Starfleer
bemanningen leren en toch denk je af en toe dat
als je je totaal afzijdig houdt van dat wat voorkomen kan worden, het heelal veel goeds kan
geven. AI die rassen ademen net als wij zuurstof in en lopen op twee benen, of een variant
daarvan en verstaan wat zij allemaal te zeggen
hebben. Door onze fantastische vertaalcomputer, dat met één woord direct begrijpt hoe dat
vertaald moet worden.
Ja dat hoort erbij, eveneens de andere foutjes
die erin zijn geslopen, Maar nog steedssnappen
ze niet wat mensen te zoeken hebben op een
Star Trek conventie, 'Het lijkt wel een religie,
want dat vindt ook altijd op zondag plaats' riep
één van mijn eollega's eens luid en daar heb ik
het maar bij gelaten.
René Caminada

Wal val je hel hele Sial' Trekfenomeen accuraai
samen. Hel is niet logisch vall je collega's dal
ze een oordeel over een vrijetijdsverdrijving
van jou vormen zonder dal ze precies enig idee
hebben vall IVal hel geheel inhoud. Laai ze
deze brief lezen misschien komen ze dan tot il1keel:
Beste René,
Dank je voor je brief "Van Religie tot Trekkie",
Je brief is aan de redactie van onze magazine
gegeven. In je brief stel je dat het groots zou
zijn om voor of na de uitzending van bijvoorbeeld Voyager het logo en adres van onze fanclub in beeld te zetten. Ik kan je hier op antwoorden dat we een aantal keren hebben

geprobeerd om via de publieke en commerciële
omroepen, op de door jouw genoemde manier,
wat meer bekendheid aan onze fanclub te geven. Helaas zijn de benaderde omroepen niet
ontvankelijk gebleken voor onze ideeën.
Wat de conventies aangaat zul je misschien gemerkt hebben dat de Babylon-5 fanclub en de
X-Files fanclub regelmatig bij ons op de conventies aanwezig zijn. Misschien dat er in de
toekomst mogelijk eens een gecombineerde
conventie zal gaan plaatsvinden.
Jaap Moerman
2e secretaris
Conventie coördinator
980410
Geachte redactie,
Bij deze onze complimenten voor het geven van
de Star Trek info in het blad. Nadat wij het blad
nummer 2 hebben ontvangen en gelezen kwamen wij onze geboortekaart tegen van onze
dochter die jullie hebben afgedrukt. Dit vonden
wij fantastisch behalve hel COMMENTAAR
dat jullie gegeven hebben op onze vraag.

Het insturen van de geboortekaart is vanuit ons
een spontane reactie geweest en wij zouden het
zeer op prijs stellen dat als wanneer een kind de
namen heeft gekregen van zijn/haar ouders omdat deze mooi en apart zijn, dat deze niet worden afgezeikt omdat ze nodig niet zouden kloppen met het Klingen, Vulcaans of Romulan zijn.
Onze dochter heeft toevallig geen puntoortjes
maar is een wolk van een dochter waar wij als
ouders heel trots op zijn!!!
Onze keuze van de namen voor onze dochter
zijn voor ons weloverwogen gedaan omdat er
al zoveel kinderen zijn die het zelfde heten,
voor ons was de combinatie de klank en het niet
voorkomen van de namen de belangrijkste reden om haar zo te noemen.
Redactie wij vonden dit een SLAP AFTREKSEL van slechte redactionele en menselijke capaciteiten, een FELICITATIE zou beter op zijn
plek zijn geweest!! Een voorbeeld zouden jullie
kunnen nemen aan de Familie Sleypen en anderen die spontaan reageerde op de plaatsing
zonder hierover commentaar te geven.
Mocht deze brief geplaatst worden in het volgende nummer dan bij deze onze dank voor de
reacties van diverse mensen.

Wij zouden het zeer op prijs stellen dat als jullie een brief van een FAN beantwoorden dat dit
op een iets of wat PROFFESIONELERE
manier zouden doen omdat jullie humor denken
wij niet altijd door iedereen wordt gewaardeerd, er zijn ook leden die wat minder fanatiek
zijn en een serieuzere beantwoording van de
mail zou op zijn plaats zijn.
Redactie doe hier wat mee anders zou de kans
kunnen bestaan dat dit het laatste jaar is geweest van ons lidmaatschap iets wat wij zouden
betreuren en jullie misschien ook.
Een rectificatie zal gewaardeerd worden.
Met vriendelijke groeten,
Hans en Monique Hendriksen

Hans en Monique mijn oprechte excuses namens de redactie. Je kuilt het die Klingons niet
Invalijk nemen. Ze zijn immers barbaars opgevoed en zullen altijd barbaars blijven. Het zijn
immers Klingons. Ik hoop dat jullie met mij,
Tuvok wel tevreden zijn. Ik zal immers serieus
aljullie vragen en opmerkingen behandelen zoals het betaamt voor een Vulcan. Een kind krijgen is altijd een grote vreugde zoalsjullie men-
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BRIEVEN
sen dal zouden zeggen. Ik feliciteer jullie hierbij namens de hele redactie en hoop dar het
kind 'long and prosper' zal leven onder haar
met zeer veel zorg gekozen naam.

Hoe zijn de mogelijkheden om een handje mee
te helpen?

980411

Hulp wordt altijd gewaardeerd. Stuur bijvoorbeeldje commentaar op. Vankritiek worden we
alleen maar betel: Daar kan je immers van leren. Ons doel is om hel blad zo goed mogelijk
re maken. Ook zijn suggesties, opmerkingen el!
ideeën altijd erg welkom! Ook zou je vrijwilliger kunnen worden. Hoeje dar wordt vindje elders in hel blad.

Beste redactie,
Ik vroeg mij af hoe ik zou kunnen meehelpen
om de kwaliteit van het blad op te vijzelen. Ik
zou veel kritiek kunnen hebben op het blad
maar dat doe ik niet, alsware ben ik GT afgestudeerd (grafisch technicus) en vind dat het
blad erg omhoog kan, zowel met kwaliteit als
inhoud, ik vond het nieuwe nummer een heel
mooi omslag hebben, maar de inhoud is net gekopieerd.

Johnny Roubos

980412
Beste redactie,
Mijn naam is Rudy Gnodde. Ik ben nu al onge-

veer drie jaar lid van jullie vererugmg.
Ongeveer rond die zelfde tijd heb ik Star Trek
CCG ontdekt en speel ik hel ook. Ik ben ook
sinds kort vrijwilliger.
Ik stuur deze brief om meerdere redenen. Ten
eerste wou ik het lezersonderzoek uit de
nieuwsbrief van september 1998 opsturen.
Ten tweede wou ik vragen waarom er zo weinig bijeenkomsten in Groningen, Drente en
Friesland zijn. Ik woon in het noorden van
Groningen en zou graag eens een bijeenkomst
willen bijwonen waar ik niet eerst twee uur
voor in de trein hoef te zitten. Tnde drie jaar dat
ik nu lid ben is er nog maar een bijeenkomst geweest in Groningen (in 1995). Ik kan best begrijpen dat bijeenkomsten in het midden van
het land meer mensen trekt, maar kleine bijeenkomsten zijn ook heel leuk.
Verder wou ik nog zeggen dat er
elke vrijdag middag vanaf ongeveer twee uur in de Centrale
Bibliotheek in Groningen Star
Trek CCG gespeeld wordt. Het is
altijd leuk om nieuwe spelers te
zien, dus als je in Groningen of
omstreken woont of toevallig in
de buurt bent, kom dan een keer
langs in de Centrale Bibliotheek
in Groningen op de Oude
Boteringestraat 18 om te spelen
en te ruilen. Ook voor andere
kaart spelen (bv. Magie, Star
Wars, Babylon 5).
Live long and prosper,
Rudy Gnodde

Als huidige conventie organisator wil ik vast een aantal van je
vragen en opmerkingen behandelen. Op je vraag waarom er zo
weirug
bijeenkomsten
in
Groningen, Drente en Friesland
worden georganiseerd is het antwoord even simpel als ingewikkeld. Het is namelijk een kwestie
van keuze. We willen graag een
interessante bijeenkomst voor
Star Trek fans organiseren en
daar zitten financiële gevolgen
aan vast. Om een leuke dag te organiseren heb je een geschikte
locatie, leuke items en bezoekers
nodig. De locaties zijn moeilijk
te vinden omdat als ze geschikt
lijken, of te duur of op zondag
gesloten zijn. Tevens zitten er
naast de zaalhuur nog vele, voor
bezoekers onzichtbare, kosten
aan een conventie vast. Om deze
kosten te kunnen dekken hebben
we een bepaald aantal bezoekers
nodig (lees hier ook inkomsten).
Helaas is in het verleden geb le-

ken dat de noordelijke provincies niet het aantal bezoekers oplevert (rond de 70) om een conventie zoals die in de huidige vorm draait, te
kunnen dekken. Dat kleine bijeenkomsten leuk
zijn, ben ik met je eens maar daar tegenover
zou dan komen te staan dat het een zeer "uitgeklede" conventie zou zijn met 3 of 4 handelaren
en één videovertoning. Mocht je eens willen
weten wat een huidige conventie aan onzichtbare kosten heeft, wil ikje dat graag eens uit de
doeken doen, schroom daarom niet mij tijdens
een activiteit aan te schieten (liefst zonder
Phaser). Als conventie organisator ben ik altijd
op zoek naar bruikbare (lees betaalbare, goed
bereikbare, juiste voorzieningen en op zondag
open) locaties voor een conventie. Bij een goed
aanbod is er altijd een afweging te maken van
de kosten baten en zou een conventie in de
noordelijke provincies heel misschien tot de
mogelijkheden behoren.
Met een vriendelijke groet,
Jaap Moerman
2e secretaris
Conventie coördinator
980413
Hoi redactie van de TFD,
Dit zijn oog wat opmerkingen over jullie lezers
onderzoek. Omdat ik nog maar J blad van jullie heb, kan ik niet alles invullen zoals holodeck 3 bijvoorbeeld. Verder wist ik niet wat jullie precies met internet bedoelden dus ik dacht
jullie site, die ik heel mooi vind. Nou ik denk
dat jullie er wel wat mee kunnen. Succes met
jullie blad verder.
Live long and prosper.
Yienna Dekker

Dank je wel voor het opsturen van het lezersonderzoek. Wekunnen immers het blad pas echt
goed maken als we precies weten wat iedereen
vindt en verwacht.
980414
Geachte Lezers en Lezeressen,
Ik ben zelf een jaar lid van de Flying Dutch
waarvan ik 13 september voor het eerst naar
een Star Trek bijeenkomst ben geweest, wat
voor mij erg nieuw en toch nog onbekend was.
Ik zou graag een oproep willen doen aan Star
Trek Fan clubleden die uit de omgeving Breda
komen en met mij samen naar de Star Trek bijeenkomst willen gaan. Ik ben een jongedame
van 26 jaar jong en ik ben iemand met een
randgevallicht verstandelijk gehandicapt (geen
mongool of met gekke bekken, een gewoon gezicht) en psychiatrisch probleem zoaJs angst en
depressief. Mijn grootste angst is het contact
moeten leggen met mensen (een beetje mensenschuw dus). Daarom vind ik het fijn als ik

met iemand samen kan gaan die ook van Star
Trek houdt. Ik zaJ veel mogelijk op jullie brieven reageren. De eerste die schrijft die blijft.
Ik wil nog even reageren op de brief van Helma
uit het nummer 3 van september 1998. Over die
suïcidale poging van Danny. Dat Danny een
zelfmoordpoging deed, was natuurlijk niet terecht, maar dat wil niet zeggen dat Danny (en
jij omdat je een Trekkie fan bent) dat je gek
bent of was. Ik ben zelf iemand die af en toe in
een algemeen psychiatrisch ziekenhuis verblijft
en daarnaast ook enkele pogingen tot zelfmoord heeft gedaan uit onmacht en minderwaardigheidsgevoel. Maar dat wil niet zeggen
dat ik gek ben. Maar ik kan niet zo goed met allerlei emoties en gevoelens omgaan als gewoon
mens en Trekkie fan. Maar één geruststelling
voor mezelf misschien! Dat ik er in zal groeien
om ermee om te gaan. Zo, ik moest dit even
kwijt. Ik kan best kwaad worden op mensen die
mij, jij en ons soms voor gek verklaren. Want
die mensen hebben geen begrip voor mensen in
het algemeen en zo dan ook voor Trekkie fans
and their aliens
Agnes Scheidema.
Zeer goed van je dat je deze brief schrijft.
Contact leggen is voor vele personen erg moeilijk. Maar met deze stap ontmoet je vast een
zeer geschikt persoon. Begrip voor ieder wezen
in het heelal hoort eigenlijk vanzelfsprekend te
zijn. Helaas is dat niet het geval. Ik wensje veel
succes in het bedwingen van je emoties. Wij
Vulcanszijn van oorsprong ook wezens die niet

met onze emoties om konden gaan. Daarom
hebben wij hel pad van de logica ingeslagen.
Logica is iets waal'je je altijd aan vast kunt
houden.
Miriam Aarts heeft een enorm pakket met heel
fraai Star Trek materiaal, zoals boeken, foto's
met handtekeningen, Bajoran uniform (M),Tshirt, te veel om hier allemaal op te sommen.
Ze wil het in één koop verkopen voor ongeveer
de helft van de oorspronkelijke prijs. Inclusief
verzendkosten betaal je f 400,00.
Buzzer: 06 606 350 85
Tenslotte kregen we veel brieven en e-mailtjes
met de vraag of we de KRO niet onder druk
konden zetten om door te gaan met Voyager,
Het antwoord is: nee, dat lukt niet. Wel is SBS6
inmiddels gelukkig weer begonnen met
Voyager ....
Let op: De winkel van Williams in Schiedam
wordt op 31 december gesloten. Daarna gaat
Williams verder als postorderfirma en zul je ze
op strip- en filmbeurzen in ieder geval nog tegenkomen. Maar de winkel gaat definitief
dicht.

Live Long and Prospert En vergeet niet dat logica het enige juiste pad is... zelfs als je verdwaalt in hel Delta quadrant.

AGENDA
HCC DAGEN 1998

Ook dit jaar staat The Flying Dweil mei een
stand op de HCC dagen. Waar we Slaan, is op
dit moment nog niet bekend, maar in de catalogus of bij de informatiebalie zul je dar ongeIwijfeld te weten komen.
De HCC dagen zijn HET evenement voor alle
computcrliefhcbbers, spelletjesfreaks en iedereen die een koopje wil halen. Bovendien staan
alle HCC groeperingen en Afdelingen. Ben je
een computerliefhebber dan kun je je hart ophalen. Uiteraard veel spelletjes op CD Rom en
gegarandeerd goedkope aanbiedingen van Star
Trek spellen.
Natuurlijk hopen wc je daar te ontmoeten, dus:
tot ziens op 20, 21 of 22 november in de
Jaarbeurs in Utrecht

1998
toe kunt gaan. Het wordt natuurlijk wel nET
evenement van het jnnr,
Joveco Tours (zie advertentie verderop in dit
blad) organiseert een volledig verzorgde reis
voor 27 december en ook Maaskant reizen,
0412 - 48 28 28 organiseert groepsreizen met
Opstapplaatsen in Maastricht, Srein, Roermond,
Venlo, Nederwcerd, Oss en Eindhoven.

8 - 10 januari

1999

GALILEO 7 CONVENTIE

In het Maritim hotel in Bremen wordt de
tweede Galileo 7 conventie gehouden. Gasten
zijn Richard Arnold, l.P Hertzier (Manock),
Robert O'Rilley (Gowron), Walter Koenig
(Pavel Chekov), Jarnes
Doohan
(Scouy) en
Gates
McFaddcn
(Beverly Crusher)
Prijzen vanaf DM 225,-. Kamers vanaf DM
135.-Informatie: Star Evcnts,
Danziger Stro 13, 38685
Langelsheim.

STAR TREK WORLD TOUR '98

05-12-1998 Vm 02-01-1999
De U.S.S. Enterprise in Düsseldorf
U kreeg de vorige keer een flyer, weliswaar in
het Duits, met alle gegevens over de Worldtour.
Inmiddels is er in Nederland al een hele verkoopcampagne gestart en verkoopt ieder groot
postkantoor de kaartjes voor deze Worldtour.
Ondanks onze inspanningen is het de Flying
Dutch niet gelukt een denl met de organisatie te
rnaken. Oe verkoop en de eventuele georganiseerde reizen worden via reisbureaus, kranten
en tijdschriften aangeboden. Probeer dan ook
via andere kanalen (e-mail, HCC dagen) medereizigers te vinden. zodat je er gezamenlijk naar

20 februari 1999
ARC PLATEN. CD & SF BEURS
Op zaterdag 20 februari 1999 wordt door ARC
een grootse Platen, CD & SF beurs gehouden in
de Rai. Buiten een geweldige vinyltentoonstelling van Herman Brood zijn er diverse foto's
met handtekeningen voor verloting onder de
bezoekers. Onder andere een exemplaar van
Sean Conncry als James Bond. maar deze keer
ook een zwart-wit opname van de toenmalige
Star Trek Crew en met handtekeningen van alle
8 crewleden.
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