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De strijd tussen 8a'ku en Son'a



Door: Lucie Blom

De negende! Nee, geen symfonie, maar de
negende Star Trek film, die onlangs in pre
mière ging. Half januari werd een Star Trek
marathonnacht gehouden in het Amster
damse Pathé theater en daar was de -bijna
voorpremière van Insurrection, letterlijk ver
taald: Oproer, opstand.

Waargaat het over?
Op het moment dat Captain jean-Luc
Picardhoort dat Lt. Commander Data op
de planeet Ba'ku, amok heeft gemaakt
en bovendien een onderzoeksteam in gij
zeling houdt, is zijn eerste zorg het wel
zijn van Data. Want als die niet tot reden
te brengen zal zijn, moet hij worden
'gedemonteerd' .
jean-Luc Picard gaat vervolgens naar de
planeet Ba'ku, bevolkt door een, op het
eerste gezicht, simpel ras van zeshonderd
mensen die een enkele stad bewonen.
Maar als Picard de Ba'ku vrouw Anij ont
moet, leert hij al snel verder te kijken dan
zijn neus lang is: zo is Anij ruim driehon
derd jaar oud evenalsde meesteBa'ku's.
Het onderzoeksteam blijkt allerminst
wetenschappelijk bezig te zijn. De Son'a
leider Ru'afo ontdekte dat de planeet er
zelf de oorzaakvan is dat men zo oud kan
worden. DeSon'a, een uitstervend ras,wil
daargraag in participeren. Endan blijkt de
Federation ook een rol in het geheel te
spelen.Niet zo'n frisse!
Daarmee is het conflict tussen Admiraal
Dougherty en Picardeen feit. Immers: als

Picard weigert de
orders van Doug
herty op te vol
gen, dan is hij
eigenlijk aan het
muiten. Hoe het
afloopt? Kijken!En
ja: Picard wordt
verliefd.

--
Insurrection
werd geprodu
ceerd door
Rick Berman
en jonathan
Frakes, die
opnieuw de
regie voert, na
First Contact.
Het verhaal is
van Michael
Piller en Rick
Berman.
'Star Trekheeft
alles te maken
met de 'Prime

Directive', aldus Berman. 'De Prime Direc
tive' heeft vanaf het begin in alle serieseen
belangrijke rol gespeeld. Het houdt in cfat
de Federation niet mag ingrijpen in de
ontwikkeling van andere beschavingen.
Zelfsvoor eengroep van zeshonderd men
senwil Picardzich aan deze regel houden.'
En Patrick Stewart voegt daaraan toe:
'Iedere samenleving en iedere beschaving,
hoe vooruitstrevend, ouderwets of primi
tief het ook zal zijn, moet de gelegenheid
krijgen zichzelf te ontwikkelen. Alle leden
van de Federation, inclusief Picard, zijn
akkoord gegaan met de filosofie van die
Prime Directive. En dat houdt in: niet
ingrijpen.'
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De rolverdeling:
Captain jean-Luc Picard
Patrick Stewart
Commander William Riker
jonathan Frakes(ook de regiseur)
Lt. Commander Georgi La Forge
LeVarBurton
lt. Commander Worf

ichaelDorn
. Beverly Crusher
atesMcFadden
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Brieven

990101

Besteredactie,
Allereerst complimenten voor het blad.
Het nieuwe logo en de opmaak zien er
zeer professioneeluit.
Quark's bar vind ik erg interessant. Alleen
is het mij nog niet gelukt om een van de
hapjesen drankjes zelf te maken.
Eenvraagje voor Lursa en B'Etor (in alfa
betische volgorde; ik wil geen ruzie, hoe
wel mijn alter ego de EMH van VGR is:
'sticks and stones won't break my bones,
so you can imagine how I feel about
names!') Mijn vraag is nu hoe het komt
dat in de periode tussen capt. Kirk en
capt. Picardde voorhoofden van Klingons
zo zijn veranderd. Is het een speling van
het (genetisch) lot of iets anders?
Verder enige aanvullingen/wijzigingen op
de verjaardagkalender: op 6 januari is
Aaron Eisenberg (Nog) jarig. Volgens het
Weekly Log Book 1999 is DeForest Kelly
op 20 januari ipv februari jarig. Andrew
Robinson(Garak) is op 14 februari aan de
beurt en [eri Ryan(7 of 9) is op 22 febru
ari jarig. Q oftewel john de Lande op 20
maart en Avery Brooks (Sisko) viert feest
op 2 oktober.

Groeten van jeroen van der Vos

Helaas, zoals je in het vorige blad al hebt
vernomen, hebben de gezusters Lursa en
B'Etor op een zeer onfortuinlijke wijze het
leven gelaten. Daarom zal ik, Tuvok je vra
gen beantwoorden. Oe verandering in
schedelstructuur van de Klingons tussen de
oude serie en de Next Generation ligt zeer
gevoelig bij de Klingons. Zoals Worf op
dezelfde vraag antwoordde: 'We do not
speak about it' (in ST DS9 Trials and Ttib
bie-ations). Aangezien de Klingons er nooit
over praten, weten we natuurlijk nooit
zeker hoe het zo gekomen is. Oe beste
theorie die ik gehoord heb is de volgende:
genetische manipulatie. Klingons vonden
aan het eind van de 23ste eeuw dat een
genetisch gemanipuleerd ras veel effectie
ver in gevechten zou zijn en ze creërden
een fysiek superieure krijgersklasse. (In het
echt komt het verschil in voorhoofd door
het verschil in budget voor de oude serie en
de nieuwere. Men kon een ingewikkelde
make-up vroeger simpelweg niet betalen)

990102

Besteredactie,
Devolgende StarTreksporen die ik tegen
kwam in oude aardseculturen wilde ik jul
lie niet onthouden. Misschien bewijzen
voor tijdreizen vanuit de toekomst?
Bij een reis door Roemeniëmet als hoofd-

doel Dracula overblijfselen kwam ik langs
het PeiesPaleisbij Sinaia. Hier stond een

opvallend beeld voor de ingang. Dat beeld
deed mij direct denken aan Mr. Spockvan
wege de oren.
Verder kwam ik bij de voorbereidingen
voor een reis naar Midden Amerika een
boek tegen over de Maya's. Daarin in
stond dat zij een god genaamd Q hadden.
Ter plaatseaangekomen vond ik alleeneen
Altar Q (in Copan, Honduras) maar dat
bleek niets met de betreffende gqd te
maken te hebben. Ik vond jammer genoeg
geen zichtbare herinneringen aan Q. Alle
maal verdwenen in het Q-continuum?
Overigens beweren archeologen dat zij
zelf de naam Q hebben toegekend en dat
de Maya'sdie naam helemaal niet gebruik
ten. Maar dat klinkt niet zo leuk, dus dat
vergeet ik maar.

Groeten van jaap Oppe

Wat kan ik hier op antwoorden? Het is alge
meen bekend bij ons Vulcans, dat wij vroeger
in het geheim naar Aarde kwamen om te kij
ken hoe jullie je gedroegen. Net zoals de Fede
ratie dat nu ook dat doet bij pre-industrie vol
keren (bijv. de Mintakons) Het kan natuurlijk
dat een van ons een keer gezien is. Maar dat
zou niet logisch zijn. Mijn volk gaat immers
altijd zeer zorgvuldig te werk. Een betere ver
klaring is te vinden in oude aardse mythen. Ik
geloof dat die wezens elfen heten. Elfen heb
ben ook puntoren. Logisch zou zijn dat het
beeld een elf voorstelt. Dan de god Q. Deze
figuren zijn overal altijd opgedoken. Het zou
goed kunnen dat de Maya:S hem als god
zagen en iedereen weet dat Q daar niets
tegenin zou brengen.

990103

Aan de redactie van The Flying Dutch,
Het blijkt maar weer dat Trekkies een
soort raszijn. Trekkieshebben het vermo
gen om soortgenoten te kunnen onder
scheiden van de massa.Dit overkwam me

toen ik voor een dagopname in het zie
kenhuis wachtte voor een operatie. In de
zaalwaar ik lag, wachtte nog drie mensen
en we keken naar de televisie. Eenvan de
drie, een jongen, keekmij aan en zei: 'het
is weer bijna tijd voor Star Trek DS9' Hij
had zo'n blik van: 'het kan niet anders of
je bent een ook Trekkie' Daar had hij
gelijk in.
Ik kwam deze jongen weer tegen bene
den in de operatie-sector. Zijn laatste
woorden, voordat hij de O.K. binnenge
reden werd, waren 'Live Long and Pros
per'. Toen ik weer op de verpleegafdeling
lag, zat de jongen zorgelijk naar mij te kij
ken. Ik had een neuscorrectie ondergaan
en mijn gezicht was helemaal opgezwol
len. Zijn reactie was dan ook: 'Wat heb
ben ze met jouw gedaan, je lijkt wel
Odo!' Hierna zei hij: 'een pech dat in deze
eeuw nog geen weefselgenerator is uitge
vonden. Dr. McCoy heeft toch ook al
eens gezegd dat 20e eeuwse chirurgen
slagerszijn!' Zo zie je maar weer hoe Star
Trek voor verbroedering zorgt.

Met vriendelijke groet,
M.P.M. van Wijk

Duidelijk een geval van teveel fantasie. Deze
jongen leeft als het ware in een Star Trek
wereld. Zinloze tijdverdrijving, terwijl een
mens zoveel zou kunnen bereiken door ein
deloos te studeren. Wij waren eens ook zo,
onze wereld was ook in chaos. Mede door
allerlei op hol geslagen fantasieën. Ik heb
nooit begrepen waarom een mens plezier
heeft in zich in te leven in allerlei fantasieën.
Er zijn veel nuttigere tijdverdrijven.

990104

BesteFlying Dutch,
Mijn naam is Wout Westland, ik woon in
Tiel en ik ben 15 jaar. Gisteren heb ik mijn
eerste blad van de fanclub gekregenen
ben er apetrots op. Alleen heb ik een aan
tal vragen en opmerkingen: Kunnen jullie
vertellen:
- Waar ST CCG kaartjes kunt kopen en
hoe duur zijn ze?
- Hoe oud de Star Trek acteurs zijn en
wanneer ze jarig zijn? (misschien een
kalender hiermee plaatsen)
- Hoe de plattegrond van een aantal pla
neten eruit ziet. Kunnen jullie een geogra
fische kaart plaatsen en ook vertellen wat
voor klimaten er op de planeet zijn?
- Wat meer vertellen over de rassen,hun
schepen, hun geschiedenis,hun cultuur en
hun statusmet de Federatie
- Wat meer over de computerspellen
vertellen en wat hun minimale systeem
eisen zijn



- Wat meer plaatjes in kleur afdrukken,
zodat het blad nog veel mooier wordt
Verder heb ik geen vragen en opmerkin
gen meer. Ik hoop dat jullie mijn vragen en
opmerkingen zullen behandelen en ant
woorden.

Live Long and Prosper
Wout Westland

BesteWout, jij hebt veel vragen!
Hier komen de antwoorden:
- ST eeG koortjes kun je in een storter
(beginnerspakje met 60 kaarten en uitleg)
kopen en kost ongeveer 20 gulden. Of je kunt
een booster (klein aanvullingspakje) kopen.
De prijzen van een booster lopen uiteen, zo
rond de zeven gulden. Het hangt er vanaf
welke set je wilt kopen. Het meest logisch zou
zijn ommet de DeepSpaceNine set te begin
nen. Dit is eennieuwe uitbreidingsset met ook
storters. In veel striphandels kun je de koort
jes kopen, of bij een postorderbedrijf. Erstaat
vost wel een advertentie in dit blad van zo'n
bedrijf. Bij sommige bedrijven krijg je ook kor
ting met je Flying Dutch pas.
- Eenverjaardagskalender heeft er net inge
staan (in nr.6 van 7997) Misschien kun je
dat nummer nog kopen op een conventie
- Plattegronden van planeten zijn niet pre
cies bekend. Door kunnen we dus ook niet
over schrijven. Misschien kun je zelf iets
bedenken. Van klimaten is wel wat bekend:
eenpaar voorbeelden: Vulcon isnet eenwoe
stijnklimaat, moor don nog heter en op
Ferenginar regent het altijd
- Weproberen in dit blad regelmatig over vol
keren te schrijven,maar gezien je vraag kun je
misschienbeter het volgende boek aanschaf
fen: The Star Trekencyclopedia ISBN 0-677-
53607-9 Dit boek stoot boordevol Star Trek.
Alles kun je erin vinden over Star Trekwat in
de seriesen films aan bod isgeweest en het is
ook nog in kleur! (Veel mooie schema5 van
schepenen foto's in het algemeen) Helaas is
dit boek wel 700 gulden, moor het is die prijs
woord! je kunt hem ook op CD-rom krijgen en
don staan er ook filmpjes op
- Spellenworden behandeld in de computer
rubriek, die je elders in het blad kunt vinden
- Plaatjes in kleur zijn erg mooi, moor kos
ten ook erg veelgeld en dot heeft de vereni
ging niet. Toch proberen we elke keer een
foor pagina 5, in kleur te doen.

990105

Hallo Allemaal,
Hier even een reactie op het blad van
november. Ik heb met verbazing verschil
lende reacties gelezen over het blad en
Lursa en B'Etor. Iedereen mag best zijn
mening zeggen, maar ik ben al drie jaar lid
en vind, dat het blad enorm vooruit

--
gegaan is. Het is nog beter geworden.
Bestemensen, iedereen mag zijn mening
geven maar bedenk wel dat de Flying
Dutch mensen hun vrije tijd eraan opoffe
ren om zoiets in elkaar te zetten.
Jullie hebben het fantastisch gedaan dit
jaar en op naar 1999!

Anja Dries (Lilian Querion)

Donk je wel Anja! je begrijpt wat er voor tijd
nodig is om eengoed blad in elkaar te zetten.
Het is altijd jammer dat we niet iedereengeluk
kig kunnen maken met de inhoud. Ik waardeer
het ten zeerste.LiveLong and Prosper

990106

Van alle levensvormen die in het Star Trek
universum bestaan, vind ik de Ferengi het
meest interessant. Met name Quark heeft
mijn hart gestolen. Ik heb een paar vragen:
- Zijn er naast The house of Quark' en
'Looking for Par'Mach in all the wrong
places' nog meer afleveringen waar Grilka
in voorkomt?
- In welk nummers van het StarTrek DS9
official magazine staan foto's en het ver
haal van deze afleveringen?

KlaasZwaan

BesteKlaas, bij mijn weten zijn er geen ande
re afleveringen waarin Grilka voorkomt. Mis
schien in het zesde of zevende seizoen van
DS9? Het verwondert me niets dot Quark je
hort heeft gestolen. Als Quark maar ergens
bij kan don zal hij het stelen. Kijk moor uit! Ik
zou niet meer in de buurt van die Ferengi
komen. Hij heeft veel te losse vingers.

990107

BesteStarTrek fans,
Ik ben Sanne 3 jaar en
woon in Bergen. Ik ben een hele grote fan
van STVoyager en ik hoop dat jullie mij
verder kunnen helpen. Ik zoek het adres
van The official Star TrekVoyager Magazi
ne. Ook zoek ik een adres waarop ik de
mensen kan bereiken die in Voyager spe
len. Als laatste ben ik benieuwd of ik aan
zo'n uniform kan komen.

Groetjes, Sanne

BesteSanne,
Ik moet je helaas mededelen dot nummer 79
die in september uitgekomen is het laatste
nummer is van het Voyager blad. Het goot
eenmeer algemeen SFblad worden.
Het adres van de uitgever van het Voyager
blad is:
Storlog group inc.

475 Prak Av. south, New York 70076
Een zaak die goede uniforms verkoopt is
Worp 9. Het adres vind je op hun adverten
tiepagina verderop in dit blad.

Met vriendelijke groet, joop Moerman

990108

BesteFlying Dutch,
Ik heb een formulier ontvangen waarin u
om mijn mening vroeg over het blad. Ik
heb daar met een vriend over nagedacht
en wij kwamen op de volgende zaken:
- meer informatie over de acteurs in het
algemeen, wanneer zijn ze te zien in ande
re seriesen films
- meer informatie overcomputerspellenen
tips om verder te komen in bepaalde levels
- meer informatie over nieuw uitgekomen
CCG kaartjes
- meer informatie over boeken over
Star Trek
Verder vind ik uw blad heel leuk. Alleen
jammer dat hij zo weinig uitkomt en dat
hij zo snel uit is.

Groetjes Inge Zaunbrecher

BesteInge,
Alle zaken waar je meer van wilt, proberen
wij te vermelden in het blad. Wij proberen
een zo divers mogelijk blad te maken, zodat
er voor elk wat wils is. Zo is er nu een STeeG
rubriek, waar ook informatie in zal komen te
staan over nieuwe kaartjes en is er een com
puterrubriek met een paar tips.
Persoonlijk vind ik ook dot het blad veel dik
ker mag en vaker mag uitkomen. Moor dan
zal het blad veel duurder worden. Vergeet
ook niet dot het allemaal vrijwilligerswerk is
en die mensen ook niet alle tijd van de wereld
hebben.

990109

BesteRedactie,
Allereerst wil ik jullie een compliment
geven, alsvereniging, voor het simpele feit
dat jullie er zijn. Ik schrijf om te reageren
op brief nummer 980411 uit het laatste
blad van 1998
Deze brief isvan een grafisch technicus. Ik
kan heel goed begrijpen dat hij uit vak
technisch oogpunt het blad niet zo vorm
gegeven vindt alsmogelijk zou zijn. Ik ben
geen afgestudeerd grafisch technicus,
maar ik ben door een goed oog en heel
veel affiniteit met grafische toepassingen
in het vakgerold. Ik ben hoofd van de gra
fische afdeling van een reclamebureau in
Veenendaal.
Als ik kijk naar hoe het blad is vormgege
ven en hoe er isomgesprongen met de vrij
krappe ruimte in het budget voor kleur,



--
Brieven, vervolg
vind ik dat jullie vormgever een uitstekend
blad heeft neergezet met de middelen die
hem geboden zijn. Veel mensen vergeten
dat er aan een full-color vormgegeven
blad eenenorme kostenpostverbonden is.
AI heb ik voor een klant nog zulke goede
ideeën, als het budget geen full-color toe
laat, dan moet je er iets moois van maken
met de middelen die je hebt. Dat lekent
eengoed GT, als je iets moois kunt maken
met weinig mogelijkheden. JeffreyEpping:
mijn complimenten heb je.

Cmdr. Patrickvan Donselaar
FirstOfficer, USSValleyNCC 1706-D

Dank u wel, voor het compliment comman
der van Donselaar. We doen ons best.

990110

GreetingsTuvok
Hoevind je je nieuwe baan?Ikvind het wel
leuk dat de brieven door een ander van
commentaar voorzien worden. Vooral na
dat gebral van Lursaen B'Etor.
Ik vind het jammer dat steeds minder
mensen met kostuums e.d. bezig zijn. Ik
draagop iedereconventie ietsanders. Kos
tuums, die ik zelf gemaakt heb. Op Deep
Con was zelfs geen kostuumwedstrijd
meer. Ik baalde daar wel van, want ik had
me speciaal voorbereid om eindelijk een
keer een prijs in de wacht te slepen. En
geloof me een kostuum maken kost veel
bloed, zweet en tranen.
Eenlook-a-like wedstrijd zou ook een keer
leuk zijn. Ik denk dat ik dan een poging
zou wagen als Lt. Saavik.Ik roep hierbij de
fans op om een leuk kostuum te beden
ken. Ook alsje twee linkerhanden hebt. Be
creative! De conventies zouden een stuk
kleurijker zijn met allerlei verschillende
aliens.Wewillen toch op zo'n dag een Star
Trek wereld creëren?Werk daar dan aan
mee!AI kom je alsAardsekoopman/vrouw
met een lading Tribbles.
Ik hoop dal menigeen een beelje enthou
siast geworden is. Als laatste wil ik nog
zeggen dat ik het nergens op vind slaan
dat de KROgestopt ismet StarTrek Voya
ger. SBS6 zendt wel Voyager uit, maar ik
heb geen kabel dus ik heb daar niets aan!
Doede groetjesaancaptain Janewayen de
andere luitjes en vergeet vooral die kleine
scheetvan een Vorik niet.

LiveLong and Prosper!
T'Mar (Hinke M. Boer)

Uit je naam maak ik op dat je Vulcon bent,
maar uit je gedrag niet. Om Vorik een scheet
te noemen vind ik niet logisch. Hij doet altijd
erg zijn best en het is niet niks om voor een

Vulcon door zijn Pon îorr te gaan. Ik zal de
groeten doen aan Captain Janeway, maar
groeten doen aan luitjes? Bedoelje het instru
ment de luit. Ofmoet ik de groeten doen aan
alle luie bemanningsleden. Je verwart me.
Verder bevalt mijn nieuwe boon uitstekend

990111

Geachte Trekkies,
Mijn vriend is lid van jullie vereniging en
zodoende krijg ik jullie blaadje wel eens
onder ogen. Ik ben zo vrij jullie lastig te val
len met een verzoek. Ik ben een volstrekt
gestoord iemand met veel te veel fantasie
en een voorliefde voor verkleedpartijen en
Klingons.Daarom lijkt het mij geweldig om
eenseen goed kostuum in elkaarte zetten,
maar ik heb geen flauw idee hoe die patro
nen eruit zien of wat voor materialen ik
nodig heb. Ik ben wel vrij handig met tex
tiel en metaal bewerken.
Wat mij direct opvalt als ik jullie vereni
gingsblad lees, is dat er een heleboel lui
zijn die zich met Klingons bezighouden en
terecht. Mijn vraag is: iser bij jullie niet een
aardige Klingon met een mooi kostuum
die mij kan helpen aan patronen of advies?
In ruil kan ik deze persoon, als (amateur)
edelsmid misschienhelpen met het maken
van bijpassendeaccessoires.

May you die weil
Nicole HelwesTuinman

Slecht of goed doodgaan is om het even.
Dood is dood. Een goede dood is onlogisch.
Natuurlijk vanuit jullie cultuur gezien niet. Ik
hoop dat je ruil lukt.

990112

Viènna Dekker heeft een artikel uit het
Noord-Hollands Dagblad van 11 novem
ber opgestuurd, waarin zij en haar vrien
den Gerrit Valkering, Ieroen de Rooij en
Onne Slooten vermeld stonden. Ze waren
als Borg Queen en Borgs naar een hallo
weenfeest van hun school OSG in Hoorn
gegaan. De journalist had in het stukje
echter flink wat fouten gemaakt, doordat
hij niet goed naar hen had geluisterd. Ze
vertelt er nog over: 'Wij zijn allemaal Star
Trek fans, behalveGerril, die kijkt af en toe
en is er meer bij 'getrekt'. Als je als Star
Trek fan hoort dat je eindelijk alseen freak
op school kun komen dan grijp je zo'n
kans natuurlijk. Vulcan vonden we wat te
simpel, Klingon te ingewikkeld en Borg
was wel een uitdaging. Dit bleek echt
makkelijker dan het lijkt met de juiste spul
len. Dus wat begon als een leuk idee werd
verwezenlijkt en we haalden er de krant
nog mee. Ikwil nog evenzeggen tegen alle

fans,vooral de mensendie ook eenszo naar
school zouden willen: als je de kans krijgt
DOEN! Laatze maar flauwe grapjesmaken
als:Scott me up Beamie(dank je Thomas).
We hebben een hele mooie avond gehad
en een heleboel complimenten.
Als laatstewil ik zeggen dat Onne en ik een
te gekke dag hadden op de conventie.
Misschien komen we de volgende keerwel
alsBorg en Borg Queen.

Live Long and Prosperand
may your blood scream!

Viènna, The Borg Queen, Dekker

Je zag er echt Borg uit Viènna en vrienden!
Helaas kon de foto uit de krant niet geplaatst
worden vanwege de kwaliteit. Het zou één
zwarte vlek worden. Erg bijzonder als je
inderdaad op de volgende conventie als Borg
komt. Vulcon zijn is trouwens niet zo makke
lijk. Probeer maar eens een hele avond seri
eus te zijn en niet te lachen. Dat is heel moei
lijk voor mensen. Alhoewel ik Borg ook nog
niet zo vaak heb zien lachen.

990113

Te koop: hele StarTrek verzameling tegen
lage prijzen. o.a. playmates. ruimtesche
pen, bouwmodellen, divers CD-roms, een
Quark beker, Enterpriseschoteltje, micro
machines, videobanden, boeken, comics,
StarTrek interactief spel, sleutelhangersen
nog veel meer.

HansBeckers

990114

Calling on all frequencies:
Ik ben 27 jaar en mijn werk als artsenbe
zoekerheeft mij onlangs in een onbekende
sector van dit land gebracht. De heleweek
doorkruis ik eenzaam deze nieuwe omge
ving. Nu zend ik deze oproep uit om in
contact te komen met gelijkgestemde zie
len. Benjij tussende 20 en 35 jaar,woon je
enigszinsin de buurt van Bergenop Zoom
en lijkl hel je leuk een nieuwe kennis te
maken, laat het me weten. Naast StarTrek
interesseerik me voor SFin het algemeen
en hou ik van boeken en films in alle soor
ten en maten. Daarnaast ben ik altijd te
vinden voor een (on)zinnig goed gesprek
en lekker eten (liefst in combinatie)

PetraWestveer

Leesverder op pagina 14
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Per!ional 'file

Kapitein Benjamin Sisko

Door: jef Willemsen

Het is alweer bijna zeven jaar geleden dat
de eerste aflevering van Deep SpaceNine
werd opgenomen. De eerste seizoenen
was de serie weinig in trek bij de fans,
voornamelijk door het ietwat duffe karak
ter dat bijna elke aflevering had.

Vaak werd de naam verbasterd tot
Deep Sleep Nine. Niet geheel ten
onrechte; praktisch alle personages
werden amper uitgediept en bleven
stekenin oppervlakkig gedrag. Maar tij
den veranderen en zo ook personages.
De crew is volwassen geworden. En
degene die de grootste veranderingen
heeft doorgemaakt is toch wel kapitein
BenjaminSisko.

Benjamin lafayette Sisko, Ben voor
vrienden, werd op Aarde geboren in St.
louis. AI vanaf zijn jeugd wilde hij bij
Starfleet. Nadat hij de Academie had
afgerond, kwam hij zijn toekomstige
vrouw jennifer tegen. AI snel kreeg Ben
een aanstelling op de USS Saratoga
waar hij razendsnelcarrièremaakte. Het
ging hem voor de wind, hij trouwde
zijn jennifer en samen kregen ze een
zoon, [ake,

Maar helaas, het geluk was van korte
duur. Tijdens de slag met de Borg bij
Wolf 359 werd de Saratoga vernietigd
en Siskokon alleen zijn zoon jake red
den, jennifer ging met de Saratoga ten
onder. Sisko kwam door deze tragedie
in een geestelijk diep dal terecht. De
drie daaropvolgende jaren bracht hij
door op de Utopia Planetia Scheeps
werven waar hij zijn zoon alleen
opvoedde. Het was daar dat Siskoach
ter het bestaan van een nieuw prototy-

pe kwam: de USSDefiant. Dit schip zou
hij later naar DS:9halen om alsbescher
ming tegen de dreiging van het Domi
nion te dienen.

De plicht riep en Starfleet stelde Sisko
aan als waarnemend commander van
een Deep Space Station bij de relatief
onbelangrijke planeet Bajor. Een nog
steeds in een depressie verkerende
Sisko accepteerde het aanbod, maar
dacht er gelijktijdig ook sterk over na,
uit Starfleet te stappen.

Deze twijfels werden weggenomen
door de 'Profeten'. Siskoontmoette dit
non-corporele, niet lineaire ras toen hij
voor het eerst door het wormgat ging.
De Profeten lieten hem (indirect) zien
dat hij was gestopt met leven toen Jen
nifer stierf. Gesterkt door deze weten
schap, wist Siskozijn leven weer op te
pakken. Immers, met de ontdekking
van het worm hole had zijn functie als
gezagvoerder heel wat meer inhoud
gekregen. Dit kwam zeker niet in de
laatste plaats door het feit dat hij de
Afgezant van de Profeten bleek te zijn.

Een op zich merkwaardige ontwikke
ling. Wat nog merkwaardiger genoemd
mag worden, is dat de Bajoranen dit
moeiteloos slikten. Een buitenaards
wezen blijkt hun verlosser te zijn! Hoe
zou de mensheid reagerenals een UFO
landt en beweert dat jezus in feite een
marsmannetje is? Sisko was in ieder
geval verre van blij met de rol van
'Afgezant'. Hij iseen Starfleet-officier en

als zodanig gebonden aan de Eerste
Richtlijn ('Prime Directive'). De Richtlijn
verbiedt inmenging van Starfleet-offi
cieren in de zaken van niet-Federatie
werelden. Dezeontwikkeling kon leiden
tot een onacceptabele belangenver
strengeling.

Toch ging de Bajoraansereligie in de
laatste twee jaar een grotere rol spelen
in het leven van Sisko.Endat gaat niet
altijd zonder kleerscheuren. In de afle
vering 'The Rapture' worden de toe
komstvisioenen van de Profeten, Sisko
bijna fataal. Toch heeft zijn relatie met
de Profeten geleid tot een tijdelijke
overwinning op het Dominion. In 'The
Sacrificeof Angels' smeekt Siskode Pro
feten om hulp, teneinde de naderende
jem'Hadar invasievloot te stoppen. De
Profeten stemden hiermee in, maar ze
verlangden een beloning voor hun
diensten.
Wat die beloning was?Tot nu toe blijft
dat onduidelijk, maar Sisko'skarakter is
daarna sterk veranderd. Hij is ruwer en
argelozer geworden. Zo heeft hij er in
de aflevering 'In the Pale Moonlight'
samen met Garak voor gezorgd dat de
Romulanen het Dominion de oorlog
verklaarden. Geruchten gaan dat Sisko's
acties het leven zullen gaan kosten aan
[adzia Dax. Andere geruchten beweren
dat Siskozichzelf van het leven zal bero
ven als hij zich dat realiseert. Of dat
waar is? In ieder geval zal Deep Space
Nine nooit meer hetzelfde zijn.



--
'Please state the nature

of the medical emergency'

Door: lef Willemsen

Met deze klassieke zin begon de loop
baan van Voyagers EMH, kort maar
krachtig 'de Dokter' genaamd. EMH's zijn
speciaal ontwikkelde hologrammen met
een welhaast menselijk zelfbewustzijn. De
EMH- 7, de Dokter uit Voyager en First
Contact, is de eerste versie van medische
hologrammen die Startleet standaard in
al haar schepen bouwt.

Dr. Lewis Zimmerman is de ontwerper
van de EMH. Zimmerman iseen briljant
holo-technoloog met eenego en arrog
antie waar je koud van wordt. Dezeniet
zo plezierig in de omgang zijnde per
soonlijkheid gebruikte hij als basisvoor
zijn EMH-holomatrices. Het is dan ook
begrijpelijk dat toen de Dokter voor het
eerst geactiveerd werd, hij op een vre
selijk botte manier met zijn patiënten
omging (in 'Caretaker' informeerde hij
een duidelijk pijn lijdend bemanningslid
dat 'uw verwondingen dusdanig klein
zijn dat u uw werkzaamheden kunt her
vatten').

Gelukkig wist zijn leerlinge, de Ocampa
Kes,hem wat menselijker te maken. Ze
leerdede Dokter hoe hij patiënten met
tact moest behandelen, hielp hem een
'echt' lid van de bemanning te worden,
i.p.v, een 'pratende tricorder' zoals hij
het zelf omschreef en stimuleerde hem
zelfsom hobby's te nemen (met succes,
in 'The Swarm' blijkt hij een niet onver
dienstelijk operazanger).

De Dokter groeide, het contrast tussen
de oude Dokter (Zimmerman, eigenlijk)
en de nieuwe Dokter is heel mooi te
bewonderen in de aflevering 'The
Swarm'. In deze aflevering krijgt de

Per!ional file
Dokter te maken met een groot pro
bleem. De EMH was ontwikkeld om
maar voor korte tijd te functioneren. En
dan alleen in uiterste noodgevallen.
Maar omdat alleVoyagersartsenomge
komen waren, werd de Dokter
gedwongen aan een stuk door geacti
veerd te blijven en de taken van een
hele medischestaf op zich te nemen. AI
deze extra taken én zijn extra bezighe
den veroorzaakten een overbelasting
van zijn geheugen. Gelukkig kon B'e
lanna dit probleem verhelpen door de
het EMH-steunprogramma (in de vorm
van Zimmerman zelf!) samen te voegen
met de Dokter. Hierdoor nam zijn
geheugencapaciteit toe. Toch lijkt het
maar een kwestie van tijd voor hetzelf
de probleem zich weer zal herhalen.

Omdat de Dokter een hologram is, is hij
niet in staat zich door het schip te
bewegen. Hologrammen kunnen alleen
bestaan in ruimten met hole-zenders
(holo-decks en de ziekenboeg). Dit was
voor de Dokter, die zich bewust was
van deze handicap, knap frustrerend.
Begrijpelijk, 24 uur per dag letterlijk
opgesloten zitten in een ruimte van 10
bij 10 doet een mens geen goed. Hier
voor kwam een oplossing toen de Voy
ager in aanvaring kwam met het Fede
ratie tijdschip 'Aeon' en als gevolg van
een temporele explosie op de Aarde in
1996 belandde (zie 'Future's End, part I
en 11).De misdadige wetenschapper
Henry Starling wist zijn hand op het
2ge-eeuwsetijdschip te leggen en plun
derde hiermee de computerkern van de
Voyager (afkomstig uit de 24e eeuw).
Als zodanig kreeg hij ook het EMH-pro-

gramma in handen. Starling gebruikte
2ge-eeuwseholo-technologie en const
rueerde een draagbare hole-zender
voor hem. Met dit apparaatje op zijn
arm kan de Dokter gaan en staan waar
hij wil. Dit vergroot zijn persoonlijke
vrijheid nog meer.

De Dokter heeft een 'zelfverbeterings
subroutine'. Dit houdt in dat hij voort
durend bezig is zijn toch al formidabele
programma te overtreffen. Bijvoorbeeld
door karaktertrekken van belangrijke
historische figuren in zijn matrix te inte
greren ten einde zijn persoonlijkheid te
verbeteren. Dezeselectief toegevoegde
subroutines bleken echter rampzalige
gevolgen te hebben voor zijn holoma
trix. Naast de goede kanten van de his
torische figuren waren ook een aantal
minder bewonderenswaardige karak
tertrekjes meegekomen. Hierdoor ver
andert de Dokter in een soort Dr. Jeckyll
en Mister Hyde ('Darkling').

Zijn experimenten hebben soms ook
een positieve uitwerking. In 'Real Life'
creëert de Dokter een holo-gezin om te
ervaren hoe het gezinsleven werkt.
Goed, het duurde even en B'elanna
moest het gezin wat bijschaven, maar
de Dokter leerdeer heel veel van. Dat is
eigenlijk het tragische van de Dokter.
Hij iszonder meer het grootste medisch
genie in Starfleet, maar hij heeft de
socialevaardigheden van een holbewo
ner. Het is maar goed dat hij nog heel
wat jaartjes kan informeren naar de
aard van het medisch spoedgeval.

()

--



Door: Jaap Moerman

De eerste conventie van het laatste jaar van
deze eeuw staat voor de deur. Dit keer slaan
we onze tenten op in Bergen op Zoom! Trek
alvast de (gloednieuwe) agenda en noteer:

FIRST-CON '99
21 MAART 1999

12:00 - 18:00 uur
DERAAYBERG

Bergenop Zoom

Naast de al bijna vanzelfsprekend gewor
den videovertoningen en de handelaren,
wordt er tijdens FIRST-CON'99 weer een
kostuum "Dress-up"competitie gehouden.
Verkleed je als jouw favoriete Science Fic
tion karakter en schrijf je gratis in om kans
te maken op een leuke prijs. Wij zijn heel

benieuwd naar de resultaten.Verder kun je
een cardgame demonstratie verwachten
en krijg je gelegenheid kaartjes te ruilen
met andere spelers/verzamelaars.We pro
beren een specialeCreator Corner te creë
ren voor de fans van het Star Trek spel:
StarshipCreator. Jekunt je kennis testen in
een quiz en de Raaybergheeft beloofd de
bar voor ons te openen zodat je ook de
inwendige mens kunt verzorgen. Heb je er
net zo'n zin in alswij? Kom dan 21 maart
naar de Raayberg!Tot dan!

WIN
Een mooie prijs door de mini poster van
FIRST-CON'99 uit dit magazine ergens in
het openbaar op te hangen. Laatons door
middel van een briefkaart weten waar je
de poster hebt opgehangen en maak kans
op één van de mooie prijzen. Je kunt
natuurlijk de mini poster kopiëren om zo je
kansen te vergroten.

Voorverkoop
Op 13 maart, alsde ALVwordt gehouden,
kunnen TFD leden alvast toegangskaarten
voor FIRST-CON'99 kopen. Ook zullen we
een aantal handelaren vragen om toe
gangskaarten voor FIRST-CON'99 te ver
kopen. Op het moment dat deze kopij
werd ingeleverd, was nog niet bekend bij
wie. Informatie hierover plaatsen wij zo
snel mogelijk op onze webpagina op
WWW.TFD.NLof via onze info-lijn.

Fir!it:-Con 'gg
Hoe kom ik er?
Komende vanuit Steenbergen/Halsteren
bij stoplichten links. Rondweg Noord vol
gen. Afslag Bergenop Zoom eraf.
Rechtdoor weg volgen. 2e stoplicht links.
Einde van de Guido Gezellelaan aan de
rechterkant.

Vanuit Roosendaal (A58) borden Bergen
op Zoom, Antwerpen, Vlissingen volgen.
Afslag Bergen op Zoom eraf. Rechtdoor
weg volgen. 2e stoplicht links. Einde van
de Guido Gezellelaanaan de rechterkant.

Vanuit Woensdrecht/Hoogerheide viaduct
onderdoor Bergen op Zoom volgen. 200
meter na 1e stoplichten aande rechterkant.

Vanuit Antwerpen (A4) richting Bergenop
Zoom. Afslag Hoogerheide eraf. Onderaan
afrit links viaduct onderdoor Bergen op
Zoom volgen. 200 meter na 1estoplichten
aan de rechterkant.

Vanuit Vlissingen/Goes(A58) richting Ber
gen op Zoom. Afslag Hoogerheide eraf.
Onderaan afrit links viaduct onderdoor
Bergenop Zoom volgen. 200 meter na 1e
stoplichten aan de rechterkant.

VanafNSstation Bergenop Zoom met bus
4 of 5 richting Putte. De bus stopt recht
voor de Raaybergen rijd 1x per uur. Er rij
den treintaxi's in Bergen op Zoom Het
adresvan de RaaybergisAntwerpsestraat
weg 267 in Bergenop Zoom.



--
Capt:ain'!i Chair
Door: Anne-Marieke Meij

Captaln's chair is geen spel, maar een simulatie. Het is het beste te vergelij
ken met de al eerder op CD-rom uitgebrachte Technical Manual, alleen zon
der uitleg over de transporter en dergelijke. Jekan ronddwalen op de brug
gen van vijf sterrenschepen: de EnterprisesA, 0 en E, de Voyager en de
Defiant. Ik vind het jammer dat alleende bruggen toegankelijk zijn. P.ersoon
lijk had ik het veel leuker gevonden als je wat meer vertrekken zou kunnen
bekijken net zoalsde TechnicalManual. Op het eerstegezicht lijkt het ook of
je niet veel kunt met deze CD-rom. Immers, even rondlopen door een ver
trekje, heb je zo gedaan.

Maar, en hier komt het grote verschil met
de Technical Manual, je kunt niet alleen
alles bekijken, je kunt ook alles aanraken.
Depanelen kun je namelijk van heel dicht
bij bekijken. De ene keer zit achter een
knopje een leuk bliepje, de andere keer
een interview met Lt Cmdr. Worf of Iane
way. Veelmooie schema'sen grafiekjeszit
ten her en der verborgen. Ook kun je een
phaserof een torpedo afvuren, naar warp
gaan en de Defiant 'cloaken'. Leukisdat je
aan boord van de Voyager de self-destruct
sequencekunt aanzetten. Dus heb je altijd
al een sterrenschip willen opblazen? Grijp
je kans!Wel grappig is het feit dat als je de
Voyager hebt opgeblazen, je uit het pro
gramma gegooid wordt. Wat ik erg goed
gedaanvind isdat de computerstem op de
oude Enterprisedie haperige stem isdie je
ook altijd hoort in de oude STserie.

Ook kun je allerlei zaken oppakken zoals
tricorders, phasers etc. Afgezien van dit
alles kun je ook een gewone rondleiding
krijgen. Verder nog iets wat de moeite

waard is om uit te proberen.
Op de Enterprise-Dzit er rechts
van de captaln's chair een
paneeltje. Als je op dit paneel
tje klikt, krijg je het te zien.
Druk nu op security code. Jekrijgt dan een
code. Als je die invoert op het meest linker
paneel van Tactical, (bij spacecraft 10) kom
je op een Blrd-of-Prey terecht. Hierbij zijn
alle teksten in Klingon runen.

Kortom, verwacht je een spelwaar je uren
lang zoet mee bent, koop iets anders.
Maar ben je iemand die altijd al alle knop
jes heeft willen indrukken en alle panelen
heeft willen zien op de verschillende brug
gen, dan is deze CD-rom echt iets voor
jou! Hoe langer je aan het zoeken bent,
hoe meer je vindt. Dus stop niet na een
paar minuutjes rondkijken, dan mis je veel
te veel leuke dingen.

Voor het spel heb je minimaal nodig:
Windows '95, Pentium 90 of beter,
16 MB werkgeheugen, grafische video-

kaart, 2 speed CD-romspeler (aanbevolen
4x) en een geluidskaart.

Als laatste nog een paar cheats voor ST
Borg en STKlingon:
STBORG
Borg: vorige scene
Obey: volgende scherm
Hugh: Besteantwoord

STKLiNGON
Kor: Jegaat gelijk naar het

volgende beslissingspunt
Kang: Jegaal gelijk naar het vervolg

van het juiste antwoord
Koloth: Jegaat naar het antwoord van

de vorige keuze.Handig als
je KANG niet wilt gebruiken

Besprekingvan ST:Klingon-Honour guard
in een van de volgende nieuwsbrieven!



--
lJuark'!i Bar

Rom

Door: Robert v.d. Spek

Vu/can Mind Drink

PS Ik wil nog even wat
zegen tegen mijn moekie.
'Hi, Moekie!! Alles gaat
goed hoor!'
Nou, dat was het.Benodigdheden:

- 0.15 liter cola
- 0,15 liter anijsgrenadine
- een groot glas
- spateltje

Doei, 0, nee:
Live long and Prosper

Bereiding:
Ehh, hallo! Ik ben niet Quark. Ik ben Rom,
de broer van Quark. Omdat Quark nu
even bij Odo zit, doe ik het voor hem, Hij
wou een Vulcan Mind Drink maken. Daar
zit cola in. Volgens Nog drinkt iedereen
het op de StarfleetAcademy.

Jemaakt het zo:
Giet de cola en de anijsgrenadine bij elkaar
in het grote glas. Nu moet je met het spa
teltje goed roeren totdat de twee drankjes
met elkaargemengd zijn. Als dat zo is, ben
je klaar.Mijn broer Quark doet altijd nog
een randje suiker op het glas. Maar dan
moet je wel eerst boter op de rand sme
ren. Nou, ehh, drink smakelijk.

E-mail: wonderland.nl@worldonline.nl
Openingstijden: di. t/m za. 11.00 - 17.00uur

• Kortingen, alleenals zij niet in combinatiemet acties en andere kortingen zijn.

Wonderland
Strips & Science Fiction
Gespecialiseerd in Amerikaanse Import

• Abonnementen op:
comics, magazines, pockets en videos

• Op alle comic-abonnementen
• Op vertoon van de ledenpas van de FOF
dit alleen op Star Trek artikelen

• Als u een abonnement neemt op:
Star Trek videobanden

• Zoeklijstsysteem

• Catalogi op aanvraag
bestellingen en of aanvragen graag of:
per fax, e-mail of via ons postadres.

Soembawastraat 54a
1095 XC Amsterdam
Telefoon 020 - 694 35 62

Postadres:
Postbus 1073

1270 BB Huizen
Fax: 035 - 525 89 44
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990115

Ik ben Sander Rodijk, 19 jaar en heb con
tact met nog 5 andere StarTrekkersin de
leeftijd van 10 tot 18 jaar. Ik ben nog
steedsop zoek naarmeer mensen die met
mij willen schrijven en als het kan ook ont
moeten. Ik zoek M/V tussen de 15 en 20
jaar, het liefst in Zuid-Holland wonend.
Ikzelfwoon in Voorburg, zit op MBO Han
del en werk 20 uur in de week in de Albert
Heijn. Mijn grootste interessegaat uit naar
de kleine Starfleetschepen zoals de Gris
som-classen Oberth-class. Verder ben ik
gek op Sevenof Nine

SanderRodijk

Wat is dat toch met Seven of Nine? Ik ver
baas me erover. Op Voyager kijkt ook iedere
man haar een kwartier na. Ze is arrogant,
ex-Borg en kan totaal niet samenwerken. Kijk
naar Captain janeway, die heeft echt verant
woordelijkheidsgevoel. jullie aardse mannen
zijn altijd zo bezig met uiterlijk. Totaal niet
logisch. Neem dan een mooie plant.

990116

BesteLursaen B'Etor
Ik ben blij dat jullie er niet mee ophouden.

Dat zou heel erg geweest zijn, want deze
rubriek is er altijd een met veel humor en
dat kan dit blad wel gebruiken. Ik vind de
Klingon taalcursus erg leuk en de moeite
van het drukken ook wel waard. Daarom
wil ik graag een Klingon lettertype voor op
de computer. Ik heb er zelf een van The
Next Generation en een van de TOS. Een
van DS9en Voyagerzou ook mooi meege
nomen zijn.
Ik heb geen internet, dus kan ik het niet
downloaden. Maar als er een site bestaat
waar ik het lettertype kan vinden, dan
neem ik gelijk internet

Peter Postma

Helaas zijn Lursa en B'Etor omgekomen.
Humor? Hmmm vreemd. Noem je al die
scheldpartijen humor? Ik heb humor altijd al
als zeer onlogisch gezien, maar dit is echt
buitengewoon. Over de Klingon taal kun je
op internet: www.kli.org veel vinden. In de
bibliotheek kun je ook internetten. Daar kun
je dan een keer op die site kijken.

990117

Hallo,
Ik ben FrankStaatsen ik ben 15 jaar. Ik ben
op zoek naar Star Trek fans in of uit de
omgeving Beilen. Niemand die ik ken is
echt een fan van Star Trek. Ze kijken er af

en toe wel naar, maar ze zijn niet echt in
geïnteresseerd.Ik zelf heb boeken, bouw
modellen, een tricorder en een phaser,
video's, pins etc. Dus ben jij een StarTrek
fan en woon je in Beilen of omgeving,
schrijf me dan!

FrankStaats

990118

Ada Meijering zoekt enthousiaste mede
fansdie zin hebben om samenmet haaren
Wilma Dorsman een te gek weekend te
belevenvan 30 april tot en met 3 mei 1999
in Manchester.Erisdat weekend 'The 47th
BritishTrek Convention'. Het geheleweek
end kost 45 Engelseponden (ong. 150,-)
Als er 20 personenmee gaan is er korting
mogelijk op het vliegticket. Ook heeft zij
informatie over de overnachtingen.

Als laatste vraagt ze snel te reagerenwant
er zijn niet meer dan 1000 kaarten!



!it:ar Trek CCIi, deel ii!
Door: Bernardvan GastelenAnne-Marieke
Meij (spelers)

op tafel liggen. Als een event wordt gedis
cared (door een kaart van de tegenstander
of jezelf, of door het event zelf) heeft het
effect van het event geen effect meer. Je
kunt een event alleen opleggen in de 'play
a card' fase (dus aan het begin van je
beurt). Jemag in die fasemaar een kaart
spelen (tenzij andersvermeld) ook al ishet
een event, schip, personeel,enz. Het effect
van het event gaat meteen in als je hem
speelt.

ties voldoen. Duseengemixed AwayTeam
van Federatieen Non-Aligned personeelof
een Federatie crew aan boord van een
Non-Aligned schip mag niet aanvallen.
* Je mag niet je eigen kaarten aanvallen
behalve als een kaart of een regel je dat
toestaat.
* Er kunnen tijdens het gevecht geen
andere activiteiten gebeuren, behalve als
een kaart dat toestaat. Jekunt bijv. tijdens
een gevecht niemand van je schip af
'beamen', behalve als je een kaart zoals
'EmergencyTransport Armbands' speelt.
* Als er een gevecht is geweest, zijn alle
kaarten die er mee te maken hadden 'stop
ped', d.w.z. dat ze verder niets mogen
doen die beurt, behalve als er natuurlijk
weer eenspecialekaartwordt gespeelddie
dat opheft.

Het tweede deel van de spoedcursus over het
Star Trek Customizable Card Game. In de
vorige aflevering zijn helaas een paar foutjes
en onduidelijkheden geslopen. Onze excuses
hiervoor. Wezullen deze aflevering beginnen
met deze foutjes uit te leggen.

- Allereerst:er isgeen 'Artifact Fase'.Jelegt
je Artifacts neer in de 'Dillema fase'.Anders
weet je tegenstander waar jouw artifacts
liggen en dat isnatuurlijk niet de bedoeling.
- Om een missieaan te gaan, hoef je niet
de requirements die ervoor nodig zijn te
hebben. Jemag een missie altijd gewoon
aangaan,maar om de missie te halen (dus
om de punten ervoor te krijgen) heb je alle
requirements nodig.
- Jemag per beurt per Away Teammaar
een keereen missieproberen.
- Je hebt verschillende soorten facilities,
zoals headquarters, stations en een out
post. De outpost mag je overal opleggen
zolang er maar een icoon op de missie
staatvan dezelfde affiliation alsde outpost
opstaat en je niet je outpost op een home
world van een raslegt (het staatop de mis
sie kaart of het een homeworld is).
Enals laatstenog een onduidelijkheid over
de Non-Aligned 'affiliation'. Non-Aligned is
nl. geen affiliation. Het is een groep kaar
ten die je mag toevoegen aan een andere
affiliation, (bijv. Federation). Dusje Federa
tion en Non-Aligned personeel mogen
gewoon samenwerken zonder dat je een
Treaty (vrede) kaart nodig hebt.

Vechten
Het kan voorkomen dat personeel of een
schip een gevecht aangaat. Een 'ship bat
tle' is een gevecht tussen twee schepen en
verloopt met de shields en weapons van
het schip.
Een personal battle gebeurt tussen perso
neel op een planeet of op een schip. Je
hebt regelsdie op zowel op gevechten tus
sen schepen als op gevechten tussen per
soneel toepasbaarzijn:

Dat waren de gezamelijke regels. Nu zul
len de beide gevechten stap voor stap
worden uitgelegd:

* Je mag iedereen tijdens je eigen beurt
aanvallen
* De aanvaller en verdediger moeten bij
elkaarzijn (D.w.z. bij dezelfde missiekaart).
* Om aan te vallen heb je een Leider
nodig. Dat is iemand met de skilI: Leader
ship of iemand die
OFFICERis
* Een affiliation
mag normaal
Non-Aligned cards
en andere affilia
tions aanvallen. (Je
mag dus niet bij
voorbeeld als je
Bajoran bent een
andere speler aan
vallen die ook
Bajoranspeelt)

I. Ship en Facility battle
Als schip A een ander schip Baanvalt moet
je twee stappen uitvoeren

A. Je vergelijkt de weapons en shields
(staan beide onderaan het schipkaartje.

BABYLON 2
Trading cards - ScieneeFietion - Beatles shop

Ben jij op zoek naar dat ene kaartje of heb jij dubbele tra ding
cards en/of game cards te koop of te ruil?Dan komen nu nog een aantal basisregels

waar we de vorige keer nog niet aan toe
zijn gekomen.

Wij hebbenhet grootste assortimenttrading cardsvanNederland
met eenkeuzeuit ruim 100.000stuks!

Het doeken
In de Play fasekun je er ook nog voor kie
zenom een schip bij een facility te doeken.
Dat kan alleenalsde facility eenspace-faci
lity is en er niets anders staat vermeld op
de kaart. Als iemand je aanvalt terwijl je
gedocked bent, mag je niet terugschieten.
Een schip wat gedocked is krijgt 50 pro
cent van de shieldsvan de facility.

Wij verkopen/ruilen:
StarTrektrading cards
StarTrekboeken
StarTrekpockets
StarTreksigarenbandjes
StarTreksouvenirs
StarTrekvideobanden

MAAR: Er zijn uit
zonderingen,
namelijk:
- de Federatiemag
niemand aanval
len behalve de
Borg
- Klingons mogen
ook andere Klin
gons aanvallen.
- Non-Aligned per
soneel en schepen
mogen iedereen
aanvallen.

NaastStarTrekhebbenwij ook o.a.:
Marvel.De,Art, Disney,Babylon5,StarWars,
Middle Earth,Magie,Beatles,X-files,Thunderbirdsenz...

Wie onswil bezoeken,dient hiervoor eenafspraakte maken.
Belhiervoornaar:072 - 561 94 80

Interrupts
Interrupts zijn kaartendie je altijd mag spe
len, dus ook in de tegenstanderzijn beurt.
Als iemand een interrupt speelt, doe je
meteenwat er op die kaart staat. Nadat je
hebt gedaanwat op de kaart staat, wordt
de kaartgediscared(tenzij andersvermeid).

NaastS.F.zijn wij ook het hoofdkantoor vande BeatlesFanclub
"BeatlesFanNextGeneration".
Eenenormaanbodvan Beatles-itemszijn via onsleverbaar.Wil je
ietsweten overonze fanclubbladen?
Hebje ietste koop of te ruil? Neemgerustcontactmetonsop.

* Als een Away
Team gemixed is,
moet het aan alle
affiliation restric-

Hoveniersstraat8, 1825Ae Alkmaar
Telefoon/Fax072 - 561 9480, E-mail: beatles.fan@wxs.nl

Babylon2.Je neemt er wat van mee.
Events
Eventszijn kaarten die je op tafel neerlegt
en eeneffect hebben op het spel zolang ze
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CCIi: vervolg

Vergeet hier
bij niet de
extra punten
op te tellen
die je van
bepaalde
kaarten
en/of regels
krijgt) van
schip A met
de weapons
en shields
van schip B.
Er zijn dan
drie moge
lijkheden:

1. Deweapons van schip A zijn groter dan
de de shields van schip B. Dan is schip B
damaged. Jedraait dan het kaartje van het
beschadigde schip 180 graden om. Het
schip heeft nu nog maar een range van 5
(als het schip al een lagere range dan 5
had, blijft het de range die op de kaart
staat). De weapons en shields blijven
gelijk. Als zo'n beschadigd schip nog een
keer wordt beschadigd, is het vernietigd
(ook alle personeel,equipment etc. wat op
het schipwas).

2. De weapons van de aanvaller zijn meer
dan 2 keer zo groot als de shields van de
verdediger. Het is dan een 'direct hit'. Het
verdedigende schip ismeteen vernietigd.

3. De weapons van de aanvaller zijn gelijk
of kleiner dan de shields van het verdedi
gende schip. Ergebeurt helemaal niets.

Jemag ook met meerdere schepenaanval
len. Je telt dan alle weapons van de aan
vallendeschepen bij elkaarop. Bij het aan
vallen wordt dan net gedaan of alle
schepen samen 1 schip vormen. Een of
meerdereschepenmogen ook een facility
aanvallen.Dat gaat hetzelfdeals tegen een
schip vechten.

B.Als verdediger mag je terug schieten als
het schip bemand isen niet gedockt ligt of
als je facilities met wapens hebt. Als je
terugschiet heb je geen aHilitation restric
tiesen je hebt ook geen leider nodig. Eerst
zoekt de verdediger een doel uit en verge
lijkt dan de weapons en shields, net als bij
stap I. Alleen is nu natuurlijk de verdediger
de aanvalleren de aanvallerde verdediger.

Jemag in de plaats van schip A ook een
facility met weapons nemen, en i.p.v.
schip Book een facility.

11Personal battle.
Jedoet een paarstappen hiervoor namelijk:
A. De aanvaller en verdediger schudden
hun personeel allerbei in een apart stapel
tje. De stapeltjes worden met de achter
kant naar boven neergelegd.

B. De aanvaller en de verdediger pakken
allebei tegelijk een kaartvan hun eigen sta
peltje. Deze twee personeel gaan met
elkaar vechten. Dit gebeurt door hun
STRENGTHte vergelijken (als er kaarten
zijn die de strength wijzigen zoals phasers,
wijzig de strength dan ook). Hierbij heb je
verschillende mogelijkheden, namelijk:

1. Als een van de twee personeel een
hogere strength heeft, mag dat personeel
kiezen of hij zijn tegenstander 'stunned'
(dwz tijdelijk de tegestander 90 graden
draaien).

2. Als eenvan de twee personeeleenmeer
dan twee keer zo grote strength heeft als
de tegenstander dan mag hij kiezen of hij
zijn tegenstander dodelijk verwond (dat
houdt in dat die kaart 180 graden wordt
gedraaid).

3. Als de tegenstanders een even grote
strength hebben dan gebeurt er niets.

C. Om te kijken wie de winnaar is van de
hele personal battle, vergelijk je alle
strength van het overgebleven personeel
(dus het personeel dat niet gestunned of
dodelijk verwond is) van de aanvaller en
de verdediger. Degene die de hoogste
strength heeft, mag meteen een persoon
van de tegenstander doden (willekeurig
een kaart trekken uit een stapeltje van
kaarten, dat bestaat uit personeel van de
verliezer dat niet dodelijk verwond is en
aan het gevecht heeft meegedaan).

Na een personal battle gaat dodelijk ver
wond personeel dood, wordt gestunned
personeelweer normaal en is iedereen die
meegedaan heeft aan de battle 'stopped'
(ze kunnen geen andere actie meer die
beurt uitvoeren).

Als je tegenstander je aanvalt (met een
schip of een AwayTeam), mag je tijdens je
volgende beurt een of meerdere 'counter
attacks' uitvoeren tegen hem. Dit kun je
doen tegen een of alle van je tegenstan
ders schepen, facilities, Away Teams, enz,
die nog steedsop dezelfde locatie zijn, als
waar je tegenstander je had aangevallen.Je
hebt als je zo'n counter-atteek uitvoert
weer geen leider nodig en geen affiliation
restricties.Tijdensde volgende beurt van je
tegenstander mag hij ook weer een coun-

ter-attack uitvoeren tegen jouw schepen
etc. en zo gaat het gevecht maar door.

Een Deck bouwen
Een goed deck bouwen is een van de
moeilijkste dingen die er is. Jezit met een
stapel kaarten voor je neus en moet gaan
bedenken met welke je wilt gaan spelen.
Hier volgen een aantal regels waar een
deck aan moet voldoen.

Een deck bestaat uit maximaal 30 seed
kaarten en minimaal 30 draw deck kaarten
(de 6 missiestellen niet mee). Seedkaarten
zijn bijv. dilemma's, missies,artifacts, facili
ties en kaarten waarop staat dat je ze kunt
seeden. In je draw deck zit bijv. je perso
neel, schepen, interrupts, events, equip
ment, enz.

1. Als je een deck bouwt moet je je eerst
afvragen welke affiliation je gaat spelen
(Federation, Klingon, Romulan, enz).
2. Als je dat weet ga je aan de hand van
het personeel dat je hebt, zesmissiesuit
zoeken (het heeft namelijk weinig zin om
een missie die je niet kan oplossen in je
deck te stoppen).
3. Daarna ga je precies uitzoeken welk
personeel je in je deck stopt (stop niet
alleen personeel in je deck dat je nodig
hebt om de missiesop te lossen. Stop er
ook goed personeel bij om dilemma's op
te lossen).
4. Het kan handig zijn om equipment in je
deck te stoppen. Dat moet je dan uitzoe
ken.
5. Je stopt in je seed deck ook nuttige
dilemma kaarten waar de tegenstander
waarschijnlijk niet doorheen komt en jij
wel (dan kun je je missie met je eigen
dilemma's eronder proberen op te lossen).
6. Het is verstandig om ook events en
interrupts in je deck te doen (die je tegen
stander ophouden of jezelf helpen).

Dit is een onofficieel artikel, dat niet is
goedgekeurd door Decipher. Star Trek
CCG en de gebruikte termen zijn copy
righted door Decipher Inc. De Nederland
se Star Trek CCG Ambasadeurs zijn Eelco
De Gooijer en Alex Roos,die veel regelen
voor het kaartspel in Nederland. Heb je
ragen over het spel, dan kan je die aan
hun stellen, dmv e-mail naa~
six_of_six@hotmail.com (Eelco De Gooij
er) of cardiel ®Wxs.nl (Alex Roos).

Over het StarTrekCCGen andere CCG'sis
meer informatie te vinden op Internet:
www.decipher.com
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Uit: de doos: de ""are verzamelaar

Door: Harm Koopman

We schrijven 1992, het jaar waarin de aller
eerstekaartset met enkelen alleen kaartjes uit
The Next Generation wordt uitgebracht. Wat
mogen we verwachten van vijf jaar Picard en
crew? Impellijkt ondanks de fouten in deze set
op het juiste spoor te zitten en heeft duidelijk
geleerd van de in de 25th Anniversary Collee
tion (1991) gemaakte fouten.

Deset, bestaandeuit 120 basiskaartjes,die
het vijfde Next Generation seizoen her
denken, verslaat met gemak alle eerdere
uitgegeven sets.De set bevat logisch geor
dende foto's, die geplaatst zijn in het mid
den van een met een blauw sterrenveld
gevulde achtergrond. Bovendien wordt er
door Impel gebruik gemaakt van eenveel
vuldig door professionele fotografen toe
gepast concept: het af te beelden onder
werp wordt linksof rechts van het centrum
van het kaartje afgebeeld om de afbeel
ding visueelmeer aantrekkelijk te maken.

Ook de achterzijden van de kaartjes blin
ken uit in schoonheid. Impel gebruikte
voor de titels en kopteksten exact dezelfde
opmaak zoals die wordt gehanteerd in de
televisie afleveringen. De opmaak in ver
schillende kleuren geven tevensde diverse
doelgroepen weer, zoals bijvoorbeeld
'Equipment and Tools', 'Behind the Scenes'
en 'TechnicaI Data'.

Het isvooral deze laatstedoelgroep, 'Tech
nical Data', die een van de sterke punten
vormt van deze set. De 20 kaartjes, -die
afkomstig zijn uit het boek 'Star Trek:The
Next Generation Technical Manual', bie
den een informatief inzicht, daarbij
gebruik makend van dezelfde techniek
zoalsdie wordt getoond in de serie.Als je
bijvoorbeeld wilt weten hoe men de
zwaartekracht nabootst op een ruimte
schip, leesdan kaartje 109 eens na. Of als
je net zoals ik problemen had met het
begrijpen van de achtergronden van de
holodeck-theorie, probeer kaartje 108 en
je zult net als ik een stuk rustiger slapen.
Het mag dan allemaal nep zijn, het is op
zijn minst fascinerendenep...

Mocht de technische informatie niet
genoeg zijn om je aan deze set te binden,
dan doen de hologrammen dat wel. Er
mag gerust gesteld worden dat het hier
een stukken betere kwaliteit betreft, die de
hologrammen uit de 25th Anniversary
Collection ver achter zich laat. De holo
gramset bestaande uit een vijftal ruimte
schepenmaakt eensprong voorwaarts, die
uitloopt in adembenemende driedimen
sionale afbeeldingen.
Vier van de vijf hologrammen werden oor
spronkelijk verpakt in één hologram op de
180 pakjes (1 op de 5 dozen). Deze vier
hologrammen, een RomulanWarbird, een
Ferengi Marauder, een Klingon Attack
Cruiser en een Klingon Bird of Prey zijn
ieder afbeeld op zilverkleurige folie met op
de achtergrond een gedeelte van een pla
neet, die als alle vier kaartjes op de juiste
wijze worden neergelegd één geheel
vormt, een prachtige truc. Het vijfde kaart
je, de op goudkleurige folie afgedrukte
Enterprise 1701-0, was oorspronkelijk
alleen rechtstreeks verkrijgbaar tegen
betaling, waarna het kaartje werd toege
zonden door Impel.
Maar waar gewerkt wordt, worden fouten
gemaakt. Eeneerste printserie bevat holo
grammen met een foutieve nummering
(031 in plaats van 01H, 033 in plaats van
02H, 034 in plaats van 03H en 036 in
plaatsvan 04H), deze foutieve set die in de
tweede en derde printserie isgecorrigeerd,
is uiteraard nog moeilijker te verkrijgen
dan de hologrammen met de juiste num
mering.

Aan de set is tevensnog een bonusset toe
gevoegd. Die bestaat uit een vijftal kaartjes
in verschillendetalen en alsof dat nog niet
genoeg was werd kort na uitgifte de set
wederom aangeboden in eenverzamelaars
blik, waarin ter stimulatie van de verkoop
dezelfde techniek werd toegepast als bij
Impel's eerste set, namelijk het toevoegen
van een bonuskaartje. Dit bonuskaartje is
aan de voorzijde voorzien van een afbeel
ding van Picard (borstbeeld) met op de
achtergrond de U.S.S.Enterprise1701-0 en
de tekst "Star Trek The Next Generation
Inaugural Edition 1992". Op de achterzijde
is het Next Generation logo afgebeeld.

Compleet iscompleet en daar horen uiter
aard ook de promotionele kaartjes bij die
aan deze set vooraf gingen. Allereerstwas
dat een ongenummerd titelkaartje - The
Next Generation, coming june 15, 1992.
Gevolgd door een drietal promo's aan de
achterzijde duidelijk voorzien van de
opdruk sample:
OOA- U.S.S.Enterprise

(kaartje nummer 043 uit de set)

~ . - .
COlollllG JIIItf 15. 1992
.s.ü1i1~.!!!!l__ .
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OOB- Data
(kaartje nummer 006 uit de set)

OOC- Dilithium crystals
(kaartje nummer 103 uit de set)

Naast de Next Generation set is 1992 ook
het jaar waarin we een tweetal unieke sets
en diverse losse kaarten op de markt zien
verschijnen uitgegeven door Celebrity
Comics, een divisie van het CanadesePer
sonality Comics, Inc.
Velen zullen de sets allebei bestaande uit
36 kaartjesincl. checklistwaarschijnlijk nog
nooit hebben gezien. De sets 'Original
Crew' en 'New Crew' genaamd, bevatten
bijna niet herkenbare schetsen van zowel
de acteursuit de klassiekeseriealsde Next
Generation . De totale oplage bestond
slechts uit 1500 niet gesigneerde sets en
750 door de tekenaargesigneerdesets.

Naast deze set-uitgavenverschenener ook
nog diverse losse kaarten. Deze kaarten
werden toegevoegd aan een aantal biblio
grafischecomics uitgegeven in 1991 tot en
met 1993. Ofschoon ik zelf het leeuwen
deel van deze comics bezit waren ze allen
bij aanschaf ontdaan van de card-inserts.
Het voert te ver om al deze toevoegingen
een plaats te bieden in ons magazine,
mochten er echter onder u zijn die hierover
meer informatie willen dan iseenbriefjeovv
'uit de doos' aande postbusvoldoende.

Aangezien ik een door de tekenaar gesig
neerde set 'New Crew' kaartjes dubbel
heb lijkt het mij een ludiek idee om di
cadeau te doen aan diegene die het juiste
antwoord op onderstaande vraag instuurt
'aanhet bekende postbusadreso.v.v. 'prijs-
raag uit de doos'.

Wat is de naam van de acteur waarvan door
f,'eer/Skybox tot op heden (peildatum 1
[ebruari 7999) de meeste handtekening
kaartjes in omloop zijn gebracht?

Succes en tot 1993 eh.... ik bedoel
maart/april 1999, met in ieder geval het
antwoord op de prijsvraagen een jaar met
maar liefst zeven nieuwe star trek trading
card sets en een aantal (video)inserts,
gezien de dikte van onze nieuwsbrief zal ik
mogelijk twee nummers moeten wijden
aan 1993 dus Voyager-fans nog even
geduld aub...

--
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Deware verzamelaar
Overzicht kaartjesImpel
The Next Generation Inaugural Edition

1992

001 - Where no one hasgone before...
002 - Fifth seasoncommemorative
003 - GeneRoddenberry
004 - [ean-LucPicard
005 - Wi"iam Riker
006 - Data
007 - Worf
008 - Geordi LaForge
009 - DeannaTroi
010 - BeverlyCrusher
011 - Guinan
012 - WesleyCrusher
013 - MilesO'Brien
014 - KeikoO'Brien
015 - ReginaldBarclay
016 - RoLaren
017 - LwaxanaTroi
018 - TashaVar
019 - Sergeyand Helena Rozhenko
020 - Alexander Rozhenko
021 - K'ehleyr
022 - Dr. Kate Pulaski
023 - Sarek
024 - The Traveller
025 - Lore
026 - The Q
027 - The Borg
028 - Sela
029 - Livingston
030 - locutus
031 - Klingon Bird-of-Prey
032 - Klingon K'T'lnga ClassBattle Cruiser
033 - Klingon Vor'ChaClassAttack Cruiser
034 - RomulanWarbird
035 - RomulanScout Ship
036 - FerengiMarauder
037 - Borg Ship
038 - CardassianGalorWarship
039 - UFPAmbassadorClassStarship
040 - UFPExcelsiorClassStarship
041 - UFPMiranda ClassStarship
042 - UFPConstellation ClassStarship
043 - U.S.S.Enterprise
044 - Enterprisehistory
045 - Ship schematic
046 - Ship schematic
047 - Galaxyclassdevelopment project
048 - Commissioning plaque
049 - Warp engines
050 - Impulse engines
051 - Main bridge
052 - Battle bridge
053 - Sickbay
054 - Main engineering
055 - Tractor beams
056 - Ship'sphasers
057 - Photon torpedoes
058 - Shuttlepods
059 - Transporter
060 - Food replicators

061 - Three-dimensional chess
062·- Ten-forward
063 - Holodecks
064 - Corridors &: Turbolifts
065 - Communicator
066 - Phaser[type I]
067 - Phaser[type 11]
068 - Phaserrifle
069 - Tricorder
070 - Medical trieerder
071 - Hypospray
072 - Personalaccessdisplay device
073 - Isolinearoptical chip
074 - U.S.S.Enterprisesignage
075 - Starfleet uniforms
076 - Starfleet rank insignia
077 - Sealof the united

federation of planets
078 - Starfleet emblem
079 - Symbol of the Klingon empire
080 - Symbol of the Romulan star empire

081 - Symbol of the Ferengialliance
082 - Symbol of the Borg
083 - Make-up
084 - Wardrobe
085 - Art &: Design
086 - Prosthetics/creatureshop
087 - Set construction
088 - Specialeffects: lighting and Props
089 - Specialeffects: Digital composition
090 - Principal photography
091 - Filming &: Post-production
092 - Inertial damping system
093 - Saucermodule separation systems
094 - Emergency landing of

saucermodule
095 - External &: Internal

coordinate system
096 - Flight information input
097 - Flight control [conn]
098 - Operations management [ops]
099 - Tactical systems
100 - Main bridge aft stations
101 - Ship'scomputer
102 - Warp propulsion system
103 - Dilithium crystals
104 - Warp drive nacelles
105 - Bussardramscoop
106 - Navigational deflector systems
107 - Transporter theory &: operation
108 - Holodeck environment

simulation theory
109 - Artificial gravity generation
110 - Shuttlecraft classifications

111 - Captain'syacht
112 - Data trivia
113 - "Q" trivia
114 - Captain jean-luc Picard trivia
115 - U.S.S.Enterprise trivia
116 - Klingon trivia
117 - Alien trivia
118 - Behind - the - scenestrivia
119 - Checklist 1
120 - Checklist 2

De vijf hologrammen:
01H - Klingon Bird of Prey
02H - Klingon Vor'cha ClassAttack Cruiser
03H - RomulanWarbird
04H - FerengiMarauder
05H - U.S.S.Enterprise

De vier hologrammen met foute opdruk:
031 - Klingon Bird of Prey
033 - Klingon Vor'cha ClassAttack Cruiser
034 - RomulanWarbird
036 - FerengiMaurauder (*)

(*) = kaartjebevat tevenseen tekstuelefout

De extra bonusset:
01A - japanese - Kanji
01B- Spanish - Espanol
01C - German - Deutchen
01D - French - Francias
01E- Russian - Cyrillic

De extra kaart uit het blik:
ongenummerd - Captain Picard.



Door: Anne-Marieke Meij

Enterprise NCC-1701

Vanaf dit nummer, gaan we steeds een
Enterprise in het zonnetje zetten.

De eerste Enterprise was de USSEnterprise
Nee-7 707. Dus niet de Enterprise Nee
7707 -A zoals zovelen denken. De eerste
Enterprise was een constitution class sterren
schip. Het is gebouwd in de San Francisco
Yardsdie in een boon om de aarde log. Het
schip begon haar loopbaan in 2245 en was
289 meter long.

De Enterpriseheeft drie captains gehad:
Captain RobertApril van 2245 tot 2250,
Captain Christopher Pike van 2251 tot
2261, en natuurlijk Captain larnes T. Kirk
van 2264 tot 2285

Het schip was speciaal aangekleed voor
onderzoek in de onbekende delen van het
universum. Het was vooral de bedoeling
nieuw leven te ontdekken en contact te
maken met nieuwe culturen. Het had hier
voor 14 laboratoria aan boord. Onderzoek
deed men met behulp van speciale vijfja
ren missies. Er zijn vier van deze missies
geweest. De eersteonder leiding van cap
tain April, de volgende twee onder leiding
van captain Pikeen natuurlijk de bekend
ste en laatste, die onder leiding van Kirk
voer. Deze laatste missiewas te zien in de
vorm van de eersteStarTrekserie.

Het schip werd herhaalde malen opnieuw
uitgerust, maar de grootste ingreep was
toch wel in 2270. Toenwerd praktisch elk
systeemverbeterd, werd een bridge geïn
stalleerd en werden de warp nacelleszelfs
helemaal vervangen. (STI)

Captain Kirk heeft het schip in 2285 ver
nietigd om te voorkomen dat het schip in
handen zou vallen van de Klingons (ST 111).
Dit was wel vlak voor dat het schip toch
met "pensioen" zou gaan.

Het schip kwam voor in de eersteStarTrek
serie en de eerste drie films: 'The Motion
Picture', ST 11 'The Wrath of Khan' en ST 111
'The Searchfor Spoek'

Volgende keer: de Enterprise-A
(zoalshiernaast afgebeeld)

--
Ent:erpri!iE! ABC

E's Movie ft Fan aSfJ
... anderen kunnen groter

of goedkoper zijn, C's is beter!

• Officieel dealer no. 3 van
de wereld van Star Trek eeG

• Ook voor Magic eeG
• Star Trek Video's

(1 gratis tape per seizoen)
• Model kits, Toys,Figurines Etc.
• 10% korting voor TFD leden.





Van de voorzitster

19991 Een geweldig jaar voor de Star Trek
fan. Immers, de nieuwste film is uitgeko
men en ergens in november komt deze
zelfde film op video uit! Maar dat is niet
alles. Dit jaar plannen we weer drie con
venties, zullen we op de HCC dagen staan
en op andere beurzen en krijgt u maar
liefst ZES Nieuwsbrieven. Iedere twee
maanden ontvangt u hem, tenminste als
de advertentiemarkt zo goed blijft als nu.
Uiteraard hoopt het bestuur dat we er
inderdaad zes kunnen gaan uitgeven.
De Star Trek World tour is voorbij, althans
de tour in Duitsland. Over enkele jaren
komt hij ook nog in Londen en misschien
zelfs in Amsterdam!
De meningen over de World Tour waren
verdeeld. Maar de echte fan heeft er abso
luut genoten.
Bij deze nieuwsbrief heeft u uw lidmaat
schapspasje ontvangen. Mocht het er niet
bij zitten, dan heeft u vermoedelijk geen
lidmaatschapsgeld over 1999 betaald en is
dit uw laatste Nieuwsbrief. In dat geval is
het zaak heel snel te betalen om toch ver
zekerd te zijn van toezending en kortingen
bij conventies en een aantal winkels.

Live long and prosper!
Lucie Blom Calis

THE FL'VIN riDUT':H fanclub is:

De enige NederlandseStarTrekvereniging
Postadres:
Postbus135 3500 AC Utrecht
Telefoon: 06 - 55 90 75 43
Fax: 040 - 254 83 81

Het bestuur ziet er alsvolgt uit
Voorzitster
LucieBlom Calis
Penningmeester
Harm Koopman
Secretaris
Adrie Baak
Bestuurslid conventies en 2de secretaris
jaap Moerman
Zakelijke contacten, advertenties
jeffrey Epping
Public relations
FrankMaurits

Lid worden kan door een briefje te schrij
ven aan de secretarisvan de TFD, Postbus
135, 3500 AC UTRECHT.U ontvangt dan
een acceptgiro.
Ook kunt u zich aanmelden:
via e-mail tfd@tfd.nl
via de Website www.tfd.nl

--
Vereniging!inieuw!i

TH

Na betaling van het lidmaatschapsgeld
ontvangt u:* een lidmaatschapspasjewaarmee u

korting krijgt bij een aantal winkels
die STARTREKspullen verkopen* Korting bij bijeenkomsten van de
vereniging

* Het verenigingsnieuws
* Via onze WEBpagina actuele informatie

www.tfd.nl

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 stu
ren. Endat is jammer, want u mist dan ons
verenigingsblad met alle informatie over
StarTrek.

Vrijwilligers

We hebben nog steeds VRIJWILLIGERS
nodig! Zonder vrijwilligers draait een fan
club op een laag pitje en komen alle hand
en spandiensten steedsop dezelfde men
senneer. Het gevaar voor afbranden isdan
groot. Dusals u hart hebt voor uw fanclub
en wat vrije tijd wilt 'opofferen': meld u
aan! Denk er vooral aan dat leeftijd onbe
langrijk is, al ligt de ondergrens op 16 jaar.

Uw lidmaatschapspas is geld waard!

Kijk op pagina 24 voor meer informatie

Bericht van de commis-
sie van aanbeveling

Bestemensen,
Zoals jullie wellicht
weten is er een com
missie van aanbeveling
opgericht binnen "The
Flying Dutch". Het doel
van deze commissie is
te kijken naar en zo ja
hoe de gang van zaken
binnen de vereniging
verbeterd kan worden.
We kijken bv naar de
frequentie van bijeen
komsten, de dialoog
tussenmensen, eventu
ele festiviteiten en alles
dat het leven aangena-

mer kan maken. Er is al het een en ander
op tafel gekomen waar wij onze gedach
ten over laten gaan. Maar toch wij willen
uw hulp er bij vragen. Als u ideeën heèft
over bovenstaande zaken en eventuele
andere zaken kunt u ons dat melden.

We willen u niet het idee geven dat iedere
wens vervuld kan worden maar zouden
graag weten wat er onder de leden leeft.
Als het een bijdrage kan leveren aan het
goed functioneren van de club isdat altijd
gunstig.
Er kan gebeld worden met de volgende
mensen:
Renevan Os: 0492 - 46 19 29
e-mail:rvos@knoware.nl
Ericvan de Ven:
079-3517184
e-mail:ericvanderven@dataweb.nl
Christy ten Broeke:
035-6400606
e-mail:
c.ten.broeke @fibre.a2000.nl

Met vriendelijke groeten,
de commissie van aanbeveling die overi
gens uit meer leden bestaat dan de hier
boven vermelde.

Vrijwilligersdie het clubblad aan het inpak
ken zijn, maar nu evenpauzeren.



--
Verenigingnieuw!i: vervolg
Enquête
Op dit moment wordt er hard gewerkt aan
de verwerking van de enquête en u zult er
in het volgende nummer meer over horen.
206 formulieren werden ingestuurd en uit
die inzendingen werden 3 prijswinnaars
getrokken:

Het zijn:
Inge Zaunbrecher, Nieuwegein
RenéReijers,Arnhem
H.Sterk,Sassenheim

Alle drie hebben inmiddels hun cd-rem
ontvangen. Van harte gefeliciteerde en u
ziet: meedoen aan een enquête kan iets
leuks opleveren. De spellen werden
beschikbaar gesteld door Homesoft.
Nederland, waarvoor onze hartelijke dank.

Millennium-Prijs 1999
Dezewedstrijd voor ScienceFiction-, Fan
tasy- of Horror-verhalen heeft een eerste
prijs van fl. 1.000,-. Ook worden een twee
de en eenderde prijs toegekend. PaulHar
land looft daarnaast een aanmoedigings
prijs van fl. 250,- uit aan de beste nieuwe -
niet-winnende - deelnemer; dus wees nog
origineler en spel je woordjes nog beter
dan je al van plan was.

De Millennium-Prijs is de voortzetting van
een sinds 1976 jaarlijks plaatsvindende
wedstrijd. De wedstrijd wordt georgani
seerd door Dirk Bontes onder auspiciën -
d.w.z. met ruggesteun - van het Neder
lands Contactcentrum voor Science Fic
tion (verenigingsstatuten te Utrecht gede
poneerd in 1966).
Devoor de organisatieen prijzen benodig
de fondsen komen tot stand door donaties

van particulieren, die het schrijven van ori
ginele, Nederlandstalige verhalen in
genoemde genresop die manier willen sti
muleren. Iedere donatie is welkom. Acties
die de bekendheid met de wedstrijd ver
groten zijn eveneenswelkom. Additionele
informatie is vanaf januari te verkrijgen
door een gefrankeerde en geadresseerde
retourenveloppe naar Dirk Bontes te stu
ren. Deze informatie zal ook te vinden zijn
op de NCSF-homepage: http://www.sim
plex.nl/ -vdputte/ncst/index. htm

De jury van de Millennium-Prijs 1999
bestaat uit:
-Paul Harland (auteur)
-jannelies Smit (redactrice Holland SF)
-Henri Achten (auteur)
-jaap Boekestein(auteur en uitgever)
-Annelies Blaauboer(incidenteel'fan)
-Laura Visser (oud-voorzitter PRSFTerra;
jureert maximaal 70 verhalen)

Dirk Bontes
H. Cleyndertweg 55-9
1025 DG Amsterdam

Nederland

Agenda

20 februari 1999
Op zaterdag 20 februari 1999 wordt
door ARCeen 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 exem
plaar van Sean Connery als larnes
Bond, maar deze keer ook een zwart
wit opname van de toenmalige Star
Trek Crew en met handtekeningen van
alle 8 crewleden.

9 maart 1999
ErasmusUniversiteit, Rotterdam
Dinsdag 9 maart wordt om 16.00 uur
door Professor Beenhakker een lezing
gehouden over Star Trek! Het ligt in de
bedoeling om daarna een StarTrek film
te vertonen.
De Flying Dutch is aanwezig.

19- 21 maart 1999
Starfury 99
Babylon 5 en Highlander
Gaten: Claudia Christian, RichardBiggs,
TracyStoggins, RobinAtkin Downes
Heathrow ParkHotel Lonen
http://memebers.aol.com/Fabevent
Starfury 99, 148a Queensway,Bayswa
ter, London W2 6LY

30 april - 2 mei 1999
Fed7Con
Bonn Maritim Hotel
Gasten:RobertDuncan McNeili

[eri Ryan
www.fedcon.de
FedConGmbH, Schiszleerstr.4,
0-86154 Aygsburg

3-4 juli 1999
WOLF99
Gast: BruceBoxleiter
RadissonEdwardian Hotel
Heathrow-Londen
http://memebers.aol.com/wolf359con
Wolf 359,
23 Osprey Vlose, FalconWay, Garston,
watford, Herts.WD2 4XREngeland



lnsurreclion boek hard cover / 59/5
setiets of Insurrecfion boek / qq,95
audio-cassette / q9/5
cd-soundtrack / 59,95
posIer / 19/5
ansichtkaarten / 1/5

üeep Space Nlne

Electronische
Tribble meI geluld,
verschillende kleuren
/29,95

Tribble Handbook
/'5,-
The Ferengi
Rutes of Acquisifion
/ 17,95

Geordi

Insurrection 9-inch luxe poppen / 69,95pistuk

Insurrection

Type 11Phaser
meI geluid

Deep Space Nine

ïecrmtce! Manual .
Boek.

Boordevol blueprlnls
en technische
achtergronden van
Deep Space Nine,
Defian!, etc.

/69,95

Insurrection
Insurrecfion Booster van 9 kaarten / 5,95
Complele Booslerbox van 36 ooostets / 199/5
gegarandeerd I gesIgneerde kaarl per box

Insurrection
EnterprÎse-E met Capla/n's Yach!,
meI geluid en licht effecten

WARP9 - Haar/emmerslraal 269, 23/2 DT Leiden e-mail: warp9@xsllall.nl



Advert:ent:ie!i
De volgende zakengeven korting op de aangegevenwaren,
wanneer u uw Flying Dutch pasje laat zien. Zorg er dus voor
dat u die altijd bij u hebt!

Wonderland
Soembawastraat54a
1095 XCAmsterdam
Zie ook onze advertentie

The American Book Centre
Kalverstraat185
1012 XCAmsterdam

The Gamekeeper
Hartenstraat 14
1016 CBAmsterdam

Boekhandel De Kier
Nieuwe Rijn45
2312 JGLeiden

Simtasia
Nieuwe Haven 116
2801 ECGouda
Zie ook onze advertentie

Card & News strips
Agnietenstraat 12
2801 HXGouda

Toyrific
Heemraadstraat3
3131 VGVlaardingen

C's
Lengweg 82
3192 BLHoogvliet
Zie ook onze advertentie

Twilight Zone
Voorstraat432
3311 CX Dordrecht

Hobby Modelbouw Dordrecht
Voorstraat 360
3311 CX Dordrecht

Eppo Stripspeciaalzaak
KleineBerg 33
2611 JSEindhoven

Warp 9
Haarlemmerstraat269
2312 OT Leiden
Tel.: 071-5146766
Zie ook onze advertentie

American Bookshop
LangePoten
Den Haag

SIMTASlfl GOES WAHPSPEED
vernieuwde website op:
hUp://www.bos.nJ/siml8sia

10% korting voor Flying Durch leden
op Star Trek artkelen (5% op video's)

Nieuw winkeladres.
Telefoon 0182 - 516865 E-mail: simtasia@simtasiu.nl

Geopend: tli t/m vr 10.00- 18.00uur
zal I Cl.OO- 17.(X) uur. donderdag koopavond

NO SUBTITLES
Origiual Ma/ion Picture Company

Wij leveren middels postorder verkoop:
• Alle Star Trek series en Babylon 5 (zonder ondertiteling)
• Amerikaanse NTSC-YH$ import
• PAL en NTSC Laserdiscs en DYD's
• Science Fierion Mcrchandise

A.aJidt~: Bij vaste verzending van series géén verzendkosten.

Sorry! No Subûtles • Postbus 412. 2180AK Hillegom
Tcl.: Fax: 0252 - 52 5528

E-mail: sorry.no.subntlcxé tip.nl • www.tip.nl/nsers/sorry.no.subtitlcs

I TOTAAL RUIM 22.000 TITELS LEVE~AAR

Doctor Who Fanclub "TheCompanion"
VanBeethovenlaan123, 2901 EMCapelleaid Ijssel,dionys@tip.nl
"/ am the Doctor!· Kent u hem nog? Dan is dit DEfanclub voor u!

Ben je op zoek naar een gesigneerde Star Trek foto?
Dan kun je bij ons terecht'
Bel P.van Vliet: 010 - 460 07 73



F S F T

Noordeinde 128i
Postbus 65, 1120 AB landsmeer

Telefoon 020 . 4826557
Telefax 020· 4826558

e-mail: imago-oHset@wxs.nl
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