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Insurrection werd de verrassing van
het jaar. Veel speculatiesvan te voren
over de 'vloek' van het oneven num
mer.Wie erin gelooft stelt namelijk dat
de films 1, 3, 7 niet goed zijn, dus de
negende ook niet! Natuurlijk waren
'The wrath of Kahn' (2) en 'First Con
tact' (8), buitengewoon fraaie films,
maar persoonlijk vond ik nummer 1
ook erg fraai. Zeker gezien de plot. In
dit nummer de zeer persoonlijke
mening van een aantal bestuurs- en
redactieleden. Misschien zit uw
mening er wel bij.
Helaasdeze keergeenCCGaflevering.
De auteurs waren even te druk met
andere zaken. Dus nog even geduld
tot het volgende nummer.
Desalniettemin bevat dit nummer zeer
zeker een aantal leuke artikelen. Snel
gaan lezen!
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Vele, vele kerstkaarten heeft The Flying
Dutch ontvangen. Bedankt allemaal! We
wachten nu op de paaskaarten. De vorige
keer ben ik vergeten te vermelden hoe je
kunt reageren op een brief. Schrijf het
nummer van de brief waarop je wilt
reageren in de linkerbovenhoek van een
envelop en schrijf ook de naam van die
persoon op de envelop. Stop hierin je brief
en frankeer hem voldoende. Stop nu deze
envelop met je brief in een andere envelop
waarop je het adres van The Flying Dutch
noteert (zie vereniging). Vergeet ook niet
deze envelop te frankeren. Enveloppen
zonder voldoende postzegels worden niet
doorgestuurd!

990201

Hallo Allemaal,
Zoals sommige gehoord hebben, ben ik
bezig een Nederlandse/BelgischeStarTrek
film te maken. EenNederlands/ Belgische
film? ja, maar hier wil ik nog niet over uit
weiden. Wel kan ik zeggen dat het draai
boek klaar is. Het bestaat uit drie delen:
deel 1 speelt zich op de eerste conventie
af, deel 2 speelt zich in België af en deel 3
op de laatste conventie. De film gaat
heten: Het kristallonnia mysterie.Waar het
verhaal over gaal, geef ik nog niet prijs.
Het isde bedoeling dal deze film alleenop
conventies gedraaid wordt.
Hierbij doe ik een oproep, want we zijn op
zoek naar figuranten, zoals een ensign/
mensenvoor beveiligingen en VIP's.Dege
ne die zich geroepen voelen kunnen con
tact met mij opnemen: 06 - 22 762957.

Anja Dries(Lilian Querion)

990202

BesteFlying Dutch,
Mijn naam is Nickolaos JohannesHendri
kusde Wit van Borg! Verzet is zinloos!
Ik ben pas sinds oktober lid van The
Flying Dutch en ben erg tevreden over
het blad van november. Ik ben toch even
geschokt dat Lursaen B'Etor de ingezon
den brieven beantwoorden en ik vond
het heel erg leuk dat ze gelijk weer dood
gingen door een bombrief. Minder leuk
vond ik het dat Tuvok hun plaatsen over
zou nemen! Dus Tuvok hierbij zend ik je
een bericht toe van de Borg: Tuvok, wij
zijn de Borg, geef je over, we nemen jou
biologische en technische kwaliteiten
over, we passen jou aan voor ons eigen
nut. Verzet is zinloos! Wij willen Odo in
plaats van Tuvok!
Prettige dood verder Tuvok,

Nick de Wit van Borg, Rotterdam

Hmm, ik geloof dat jij niet geheel accurate
dingen vertelt. Je zegt dat verzet zinloos is.
Ooit gehoord van de volgende gebeurtenis
sen: Wolf 359: federatie wint, First Contact:
Federatie wint, Scorpion: verbond je met jullie
gehad en jullie hebben ons weer niet geassi
mileerd. Hoezo resistance is futiIe?

990203

Ik ben Chantal, 26 jaar en ik zoek een pen
vriendin die net als ik een superfan is. Ik
woon in de omgeving van Den Bosch.
Mijn favoriete serie is Voyager. Ik ben
getrouwd en heb twee kinderen van 5 en
2 jaar. Misschien kunnen we ook samen
naar conventies. Verder zoek ik een
patroon van het uniform van janeway,
maar dan in verwachting. Verder zoek ik
ook twee kinderuniformen in de maten
104 en 122.
Live Long and Prosper,

Chantal Westerlaken,Den Bosch

990204

Geachte Flying Dutch,
Anderhalf jaar geleden stond er in het
krantje Middenstands Gelangen, een
krantje in Geldrop, een stukje over Deep
Con 9 dat bij de ijsbaan in Eindhoven
gehouden werd. Bij het artikel stond een
foto van een Trekkie. Graag zou ik in con
tact willen komen met deze jongen en/of
andere Trekkiesuit de omgeving van Gel
drop en Noord-Brabant.
Ik heb diverse computer
spellenvan StarTrek.Bij het
spelGenerationskom ik niet
verder.Als iemand tips voor
me heeft, zijn ze van harte
welkom. Of heeft een Trek
kie misschien zin om het
spel samen met mij op te
lossen.
Met vriendelijke groeten,

Cor de Zeeuw, Geldrop

990205

Besteredactie,
Ik ben johanneke, 12 jaar
en ik ben een superfan van
Voyager. Ik heb daar niet
zoveel spullen van. Is daar
eigenlijk wel wat van te krij
gen? Ik heb wel gehoord
dat er in Leiden een winkel
is met allemaal Star Trek
spullen, maar ik woon in
Driebergen. Daarom wilde
ik vragen of jullie voor mij

wat spullen (posters, plaatjes, interview
enz.) hebben van Voyager.
Alvast hartelijk bedankt,

johanneke van de Kruk, Driebergen

Er zijn vele spulletjes van Voyager te krijgen.
Op een conventie bijv. staan er veel hande
laren met allerlei artikelen. Kijk ook eens
naar de advertenties in dit blad. Bij een aan
tal zaken kun je ook per post bestellen. Ver
der kun je in Utrecht in een aantal striphan
dels spulletjes kopen.

990207

BesteTFDcrew,
Op 9 december 1998 is ons een interview
afgenomen door 'De Dordtenaar' in het
kader van de visie van Star Trek. Wij von
den het interview met journaliste JillWaas
ontzettend leuk. Zij wist nauwelijks iets af
van het Star Trek fenomeen en vroeg ons
de kleren van het lijf (figuurlijk gesproken).
Ze hield ons aan de praat voor bijna 2,5
uur! Na afloop van het interview vroeg ze
nog steedsdoor. Tevensvertelde ze dat ze
meteen naar de videotheek ging om een
Star Trek film te huren....We waren zeer
tevreden met het resultaat.

Sharon Charpentier en jeff Letschert
Papendrecht

Inderdaad een erg leuk artikel. Mooi dat die
journaliste niet bevooroordeeld was over
Star Trek. Dat zie je ook vaak.
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990208

De Dutch FleetAlliance (DFA) iseen groep
mensen die hun interesse en voorliefde
voor Star Trek omgezet hebben in het
actief spelenvan hun eigen StarTrekserie.
Zo'n serie wordt ook wel een simulatie
genoemd. Hierin zijn dus ook personen,
werelden en dingen aanwezig die je ook
bij echte seriesaantreft.
De DFA is op zoek naar mensen die zelf
Star Trek verhalen schrijven. Wij bieden
een mogelijkheid om je plot door ons tot
leven te laten komen. Op basis van een
plotlijn wordt door een groep mensen tij
dens een of meerdere simulaties het ver
haal tot leven gewekt. Het resultaat is dat
de schrijver na afloop een uitgebreid log
bestand tot zijn/haar beschikking heeft.
Dit logbestand is in zoverre bijzonder dat
het echte mensen zijn die het verhaal
gespeeld hebben, zodat het verhaal meer
diepgang en levendigheid krijgt.
Is je belangstelling gewekt, kijk dan op
onze website http://start.at/dfa bij de
onderstaande schepen en neem contact
op met de captain van het betreffende
schip. USSSpartan: john_Abbing@compu
serve.com en USS Avenger: Peter_van
_Egmond@compuserve.com
Het isook mogelijk na overleg, verhalen te
baserenop eerderesimulaties.
Met vriendelijke groeten,

Commander Gino Damen

990209

johan Meijer (Oude Pekela)zoekt iemand
die hem kan helpen met het spel Starfleet
Academy PCUitvoering.

990210

BesteFlying Dutch,
Zouden jullie mij kunnen helpen? Ik zit
vast in het spel Deep SpaceNine Harbin
ger. Op CD rom 2 moet je als je neerge
stort bent, iets doen. Kira is bewusteloos
en Odo zit op eenander schip. Ikweet niet
wat ik nu moet doen.
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen,

AG Bindels,joure

Dat kan ik zeker meneer Bindels, alleen zit ik
zelf een stukje verder vast! Maar misschien
heeft U daar geen problemen mee! Ik zal
niet te veel verraden. In ieder geval, moet je
een puzzel oplossen die ergens in de runa
bout verstopt zit en zodra je dat hebt
gedaan moet je de runabout uitklimmen en
in die gang door een gat klimmen. Daarna
kom je in een soort doolhof terecht, waar ik

ook nog steeds vost zit! Dus kom je daaruit,
laat het me even weten.

990211

Besteredactie,
Hier een antwoord op de vraag van Wout
Westland (990104). Hij vroeg naar platte
gronden van planeten en o.a. hun status
met de Federatie.Deze informatie is te vin
den in het boek: 'The Worlds of the Fede
ration', wat is geschreven door Shane
johnson. ISBN 0-671-70813-9 Het kost
41,95 en is o.a. te koop bij Warp 9.
In dit boek staan bijna alle planeten
beschrevendie bezocht zijn door de NCC-
1701 en 1701-D. De beschrijvingen zijn
compleet met een profiel van het zonne
stelsel waarin de planeet zich bevindt,
informatie over de bewoners en het kli
maat van de planeet.
Met vriendelijke groet,

Rudyde Swart, Elmelo

Dank je wel Rudy, ik denk dat Wout met deze
informatie blij zal zijn.

990212

Geachte redactie,
Ik heb enkele vragen over StarTrekwaar ik
hopelijk antwoord op kan krijgen.
1. Waarom zijn Miles O'Brien enWorf van
de Enterprisenaar DS9overgeplaatst?
2. Waarom verschijnt Worf weer op de
Enterprisein 'Insurrection'?
3. Wat is de betekenis van die gekleurde
uniformen?
4. Waarom draagt Worf op de Enterprise
een goudkleurig uniform en op DS9 een
rood uniform?
5. Waarom wordt Seven of Nine, Seven
genoemd op Voyager en niet bij haar
mensennaam, terwijl ze toch bijna 100%
mens is?
6. Ik heb een gerucht gehoord over een
gloednieuwe serie, is dat gerucht juist?
7. Wanneer komt de World Tour in Lon
den? Komt hij nog in andere Europeseste
den?
8. Bestaater een cursus Klingon en waar
kan ik die krijgen?
9. Bestaan er plannen voor een nieuwe
StarTrek film na Insurrection?
Live Long and Prosper,

Marc Maas,Terneuzen

Inderdaad meneer Maas, wat een vragen!
Gelukkig kan ik ze allemaal beantwoorden!
7. Voor Miles O'Brien was dit simpelweg een
promotie. Hij was eerst het hoofd van de
Transporterafdeling van de Enterprise-D en

nu is hij het
hoofd van
Engineering
van een
geheel ruim
testation.
Worf had
men nodig
op Deep Space Nine toen de Federatie een
conflict met de Klingons had (DS9 aflevering:
Way of the warrior). Hij kreeg toen de functie
van Strategie operations officer. Omdat er
nog meer conflicten waren, o.a. met de jem'
hadar, is hij blijven 'plakken '.
2. Dat vind ik een hele goede vraag. Erg toe
vallig, vind ik. Misschien was hij op bezoek of
iets dergelijks.
3. In de oude serie betekende Rood: Security
en Engineering, Geel: Command en Blauw:
Science en Medical. In de andere series bete
kent Geel: Security en Engineering, Rood:
Command en is Blouw hetzelfde gebleven.
4. Omdat Worf op de Enterprise het hoofd
van security is (dus geel) en op DS9 Strategie
operations officer is, wat bij command hoort
(dus rood)
5. Sevenis op helejonge leeftijd geassimileerd.
Ze voelt zich Borg en kan zich maar vlagen
herinneren van haar menselijke bestaan. Als
je haar dan Annika gaat noemen, heeft ze
nog meer aanpassingsproblemen.
6. Er zal best nog wel een nieuwe seriekomen,
moor wat ik gehoord heb, is dat ze na DS9,
waar ze aan het zevende en laatste seizoen
bezig zijn, alleen nog Voyager gaan draaien.
Maar misschien als Voyager is afgelopen?
7. Ik dacht dat de World Tour ook nog in
Wenen kwam, maar wanneer? Dat komt
denk ik wel te staan het agenda gedeelte van
dit blad tegen die tijd.
8. jo, er bestaat een cursus, moor ook 3 boe
ken over de Klingon taal. je kunt het beste
The Klingon Dictionary van Marc Okrand (de
bedenker van de taal) kopen. Dit is een
woordenboek Engels-Klingon en Klingon
Engels met uitleg van de grammatica en uit
spraak van deze taal. Het kost rond de 30
gulden. ISBN 0677 74559X Het is misschien
ook wat om op internet te kijken
(www.kli.org) Op deze site van het Klingon
Language Institute kon je een stap voor stop
cursus bestellen voor alleen de portokosten
(wel uit Amerika) en nog allerlei andere
informatie vinden over de taal.
9. Er zal zeker een nieuwe film komen, maar
wanneer?
Ik hoop dat ik op deze wijze voldoende je
vragen heb beantwoord.
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De première is geweest en hier en daar kun
nen we hem nog bekijken: de negende Star
Trek film, Insurrection. Iedere echte Star
Trek fan heeft hem natuurlijk al minstens
één keer gezien. Ook het bestuur en de
redactieleden zijn vol verwachting naar de
bioscoop gegaan. We vroegen hun reacties
en hier komen ze:

Adrie Baak, secretaris:
Ik ben persoonlijk een fan van ScienceFic
tion en Star Trek in het bijzonder vanwe
ge de in de series en de film gebruikte
technologie, zoals die ooit zou kunnen
zijn. Toen ik de film ging bekijken had ik
al wat zeer uiteenlopende meningen
gehoord, variërend van 'een zeer slechte
film' of 'de vloek van de oneven films is
weer uit gekomen' tot 'een heel leuke
film'. Mezelf niet laten beïnvloeden door
alle meningen, bedacht ik en ging kijken.
De film is gewoon leuk. Erzit spanning in
(The Riker manouvre), er zit veel humor
in (Are your boobs getting firmer?), er zit
ten achtervolgingscènes in (Data en
Picard in hun Shuttles), er zit een klein
beetje erotiek in (Riker en Deana in bad),
er ontwikkelt zich een romance (Picard en
Anij), kortom een film die je gewoon
moet zien als StarTrek fan en ook als niet
StarTrek fan is het zeker een aanrader.

Dirk Bontes, redactie:
Insurrection is een slap familiefilmpje. De
titel is op zijn plaats, want de officieren
van de Enterprise springen behoorlijk uit
de band en slaan nog aan het muiten
bovendien. De film heeft de filmfabriek
kwaliteit van een blikje sperziebonen van
het soort 'dertien in een dozijn'. Het

In!iurrect:ion
decor is vaak goed,
maar het decorum is
ver te zoeken. De
hoofdacteurs heb
ben het behoorlijk
laten afweten en de
regisseur heeft er een
potje van gemaakt:
de film is vaak sfeer
loos. Deze mensen
wekten de indruk
hun drukventiel te
hebben geopend en
alle stress van voor
bije jaren hier in een
keer in een uitbars
ting van dwaasheid
te spuien. Verder
onderscheidde de
film zich door een
volledig gebrek aan
realisme. Een tuintje
van honderd vier
kante meter om een
bevolking van zes
honderd te voeden?
Kom nou. Toch zit
ten er wel mooie
momenten in de film,
zoals de scènesvan Picard met de Ba'ku
Anij. De film begint met een B-filmkwali
teit achtervolging en eindigt met de B
filmkwaliteit van een zoontje die door
mama in haar armen wordt gesloten.
Typisch klef Amerikaans. Ik heb geen spijt
van het geld dat ik voor mijn bioscoop
kaartje moest betalen, maar ik bleef wel
met een ontevreden gevoel zitten. Hier
was veel meer van te maken. De meeste -
zo niet alle - televisieafleveringen waren

stukken beter van
kwaliteit dan deze
speelfilm, conclu
deerde ik toen ik de
deur uitliep.

Jaap Moerman,
bestuurslid:
Vanwat ik me er nog
van kan herinneren
een hoog 'Sound of
Music' gehalte.
Goede humor 'As
smooth as an And
roid's bottom' . De
special effects vielen
deze keerwat tegen.

Harm Koopman,
penningmeester:
Met stip op twee,
ongetwijfeld de
beste film van de
TNG-crew. 'The

SearchFor Spoek' heeft nog net iets meer
Star Trek in zich. Ofschoon het hier en
daar een beetje doet denken aan 'Who
Whatches The Watchers?', begrijp ik nu
eindelijk waarom Klingons alles in het
groot doen en soms vrij agressief zijn.
Uiteraard ontbreekt ook de perfecte
schurk niet. Ik ben hem op Geordies ver
jaardag (16 feb. '99) nogmaals gaan
bekijken, omdat ik vind dat hij er toch
enigszins bekaaid van af komt in deze
film. Echt een prachtige film! Ik kijk al uit
naar nummer 10!!

Jeffrey Epping,
vormgever en bestuurslid:
Tijdens de Star Trek filmmarathon heb ik
Insurrection gezien in Tushinski. De film
werd om 07.00 uur 's ochtends vertoond
en ik was best moe. Ik heb wat momen
ten gemist, maar vond de film heel erg
leuk. Hij bevatte veel meer humor dan de
vorige, First Contact, maar was wat voor
spelbaar en niet echt eng of spannend.
Wel heel amusant om naar te kijken en
gladjes gemaakt. Persoonlijk hoop ik op
een Deep SpaceNine film, maar Insurrec
tion vond ik heel erg leuk.

Lucie Blom, voorzitter
Jammer, ik vond hem tegenvallen. Zeker
het eerste half uur. Ik bedacht dat het een
saaie tv-aflevering had kunnen zijn. Ook
de merkwaardige liefdes(?)relatie tussen
Rikeren Troi vond ik behoorlijk puberach-
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tig. Jammer. Het leukste
stukje vond ik bij de scène
met Data over zijn achter
werk...Maar ik ga hem nog
een keer zien, simpelweg
om te bekijken of het echt
zo slecht was. Misschien
dat ik dan nog leuke din
gen tegenkom. Maar een
aflevering van Voyager vind
ik echt veel beter.

Garvin Pouw, redactie:
Ik moet bekennen dat bij
alles wat ik las of hoorde
over de film, ik er absoluut
niet warm voor liep. Ik was
dus erg verrast, toen ik
mezelf hoorde conclude
ren dat ik het een fantasti
sche film vond. Het begin
mag wat rommelig wezen,
maar als de film eenmaal
op gang is vind ik het een
heerlijke wegkijker. AI dit
enthousiasme komt mis
schien voort uit het thema,
dat ik persoonlijk heel
mooi vind. Techniek losla
ten voor een leven in de
natuur, sluit aan bij mijn
filosofisch gedachtegoed

-1)

en ik vond de vertolking daarvan
binnen het hi-tech Star Trek uni
versum heel mooi naar voren
komen. Ik had me er weinig van
voorgesteld, maar Insurrection is
mij uitstekend bevallen. Een leuk
plot met veel uit de serie ont
leende details, die het geheel een
heel fantasievol karakter geven.
De combinatie van special effects

met prachtige natuurshots. gemixt met
allerlei echte trek-snufjes is bij mij in
ieder geval in goede aarde gevallen.
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Door: Garvin Pouw

In 2369 kreeg Benjamin Sisko, toen nog een
startleet commandant, het commando over
Deep Space Nine. Het was toen al direct
duidelijk dat de hem door startleet toegewe
zen missie een behoorlijk lastige taak was.
In de jaren die volgden groeide die missie
door tal van factoren bijna uit tot een
onmogelijke opdracht.

Commandant Sisko had de taak opge
legd gekregen om een wereld, die net uit
de klauwen van een vijftig jarige bezet
ting was ontsnapt, klaar te stomen voor
lidmaatschap van de federatie. Het was
een wereld zonder duidelijke regering of
leiders. Eenwereld zonder structuur.
Die wereld was Bajor. Na een bijna vijftig
jaar durende bezetting was Bajor niet
alleen arm aan grondstoffen en goede
ren. De regering ontbrak in het geheel.
Onder de heerschappij van de Catdas
sians, had er een formele Bajoraanse
regering bestaan, maar deze was altijd
een marionet geweest van de Cardassi
aanseregering. Ze bezat zelf noch macht,
noch karakter. De enige andere organisa
tievormen op Bajor waren tijdens de
bezetting het zogeheten "verzet" en
Bajorsreligieuze groepering.
Het verzet bestond grotendeels uit los
opererende cellen en miste centraal lei
derschap. De religieuze stroom op Bajor
opereerde eveneens ondergronds, maar
had in ieder geval een prominente figuur

die door vrijwel
iedereen gevolgd
werd. Deze geeste
lijk leidster was Kai
Opaka. Als hoofd
verkondiger van
het woord van de
profeten was de Kai
de belangrijkste
figuur binnen het
Bajoraanse leven.
Ook op politiek
niveau had de Kai
een dikke vinger in
de pap.
Op Bajor was na
het vertrek van de
Cardassians, zoals
te verwachten, een
grote chaos. De
onder de Cardas
sians dienende
regering werd
gezien als een orgaan van wereldverra
ders en collaborateurs en haar leden wer
den verbannen en geëxecuteerd. Het
ongeorganiseerde verzet had grote moei
te om een nieuwe regering op poten te
zetten. Weinig fracties konden het eens
worden over het lot van hun vrije wereld.
Burgeroorlogen dreigden. In dit klimaat
werd het vertrouwen in het spiritueel lei
derschap van de Kai gesterkt. Erontstond
een voorlopige regering in afwachting
van een legitiem gekozen orgaan. Bajor
werd voor zover het onder controle was,

geleid door die regering en de Kai.
Maar er was een ander probleem. Bajor
kon niet onafhankelijk bestaan van de
buitenwereld. Er was de dreiging dat de
Cardassianszouden terugkeren en er was
vraag naar hulp op velerlei gebied. Vooral
ontwikkelingshulp was nodig. Daarom
besloot de voorlopige regering in zee te
gaan met de federatie en Bajors enige
ruimtestation werd overgedragen aan
Starfleet. Daar werd een commandant
aangesteld die moest toezien op de her
structurering van Bajor, wat ons terug
brengt bij het begin van dit verhaal.
Het moeilijke deel ging nog komen.
Starfleet commandant Ben Sisko ont
popte zichzelf namelijk in zeer korte tijd
als de Emmissary van het Bajoraanse
volk: de man die volgens talloze profe
ties in contact zou komen met de Goden
van Bajor. Dit bijkomstigheidje gaf Ben
Sisko gelijk een dubbelrol als een van de
meest invloedrijke personen in Bajoraan
se religie.
Evenwas er een korte periode van stabili
teit terwijl Bajor zich bezighield met haar
wederopbouw en iedereen even kon
wennen aan de vreemde machtsverhou
ding, maar al spoedig bracht een onfor
tuinlijk incident een einde aan de rust. Kai
Opaka stierf (of zoiets). Met de Kai weg
miste Bajor behalve een echte regering
ook nog de geestelijke leiding. Verkiezin
gen stonden voor de deur en diverse
machtstrijden begonnen. Vedeks van
Bajorsgeestelijke stroming streden om de
Kai titel, terwijl ministerverkiezingen
oplaaiden aan de andere kant. Eenvan de
hoofdonderwerpen bij die verkiezingen
was een groeiende vreemdelingenhaat
onder de Bajorans.Na jaren overheersing
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van de Cardassians zagen
velen nu de federatie als de
grootmacht die Bajor
onder de voet liep. Veel
extreme politieke partijen
streden voor een onafhan
kelijk Bajor.

van Bajor

Een van de meest voorlo
pende politieke kopstukken
was de Eersteminister van
de voorlopige regering,
jaro. Hij trachtte door een
militante extremistische
beweging te bevoorraden
een coupe uit te voeren in
de Bajoraanse regering.
Zijn handelen viel samen
met een ingreep van Sisko
die op hetzelfde moment
een oude oorlogsheld van
Bajor aan de leiding wilde
helpen. jaro gebruikte deze
man, Li Nalas genaamd
echter perfect voor zijn
eigen karretje. Behalvemet
de regering hield jaro zich
ook bezig met de geeste
lijkheid. Zo stimuleerde hij de aspiraties
van VedekWinn om kai te worden zodat
hij ook de geestelijkheid achter zich
kreeg. Helaas voor jaro kwam aan het
licht dat zijn troepen bevoorraad werden
door de Cardassiansdie speculeerden op
een herovername van Bajor. De haat voor
Cardassianswas nog steeds zo groot dat
iedereen zich tegen jaro keerde. De rust
keerde even terug. In het jaar daarop
werd Bajor beziggehouden met de strijd
om de titel van kai. Dezezou vrijwel zeker
gewonnen zijn door Vedek Bareil. Deze
man wasaltijd de favoriete keuzegeweest
van Kai Opaka en genoot het merendeel
aan populariteit. Helaas nam Bareil
afstand van zijn claim naar de titel, om te
voorkomen dat een schandaal over Kai
Opaka aan het licht kwam. Vedek Winn
werd als tweede keus als nog kai. Vedek
Bareil wijdde zich na zijn verlies geheel
aan een politiek vraagstuk en kwam lange
tijd later met een volledig vredesvoorstel
met de Cardassians.
Samen met kai Winn onderhandelde hij
over een vredesovereenkomst en vlak
voor zijn dood ging VedekBareil de histo
rie in als de man die in 2371 achter de
schermen vrede maakte met de cardas
sians. Kai Winn trok zoals gewoonlijk de
grootste eer naar zichzelf. Tussende niet
bepaald Pro-federatie zijnde Kai en haar
starfleet Emmissaryvoltrok zich weinig op
regeringsniveau op Bajor, totdat het
moment van de eerste minister verkiezing
daar was. Ambitieus als altijd, probeerde

Winn naast het kai schap ook de titel van
eerste minister binnen te halen.
Hier werd ze gelukkig gedwarsboomd
door Shakaar. Een verzetsheld die met
zijn charisma het volk achter zich wist te
krijgen. Shakaarwerd Bajorseerste minis
ter en was ook de federatie beter gezind.
In die tijd was er op buiten Bajoraans
niveau al sprake van een dreiging van de
Dominion en speelden de Klingons oor
logje dicht op bajors grenzen.
Uiteindelijk brak er zelfs een oorlog uit
tussen de federatie en de Klingons en dat
liet Bajor niet geheel ongemoeid. Deson
danks begon Bajor zich intern te stabilise
ren. De wederopbouw verliep succesvol
en uiteindelijk kwam dan zelfs het
moment dat Bajor toe zou mogen treden
tot de federatie. Het leek erop dat Emmis
sary Sisko in zijn missie geslaagd was.
Vreemd genoeg was het Siskodie zijn rol
als Emmissary gebruikte om die toetre
ding tegen te gaan. Overtuigt van de
woorden van Bajors profeten, adviseerde
hij Kai Winn het lidmaatschap van de
federatie te weigeren. Iets dat ze maar al
te gretig overnam. Siskoondermijnde zijn
eigen missie in de overtuiging dat Bajor
zou vallen als het lid werd van de federa
tie. Zijn gelijk werd later bewezen. De
Dominion brak door het worm hole en
zou Bajor overrompeld hebben als het
niet onafhankelijk was geweest.
Terwijl de federatie in oorlog raakte met
de Dominion en Siskogeen mogelijkheid
zag de wereld te verdedigen, adviseerde

hij Winn om een non-agressie pact met
de Dominion te tekenen. Dit leidde tot
een semi-vrijwillig pact tussen Bajor en de
Dominion, dat Siskobeëindigde nadat hij
zijn station hernam en met de hulp van
Bajors goden het Wormhole verzegelde.
Bajors politieke worstelingen waren nu
uitgevochten op wereldlijk niveau. Het
speelde tezamen met de federatie haar
spel met andere werelden, maar nu brak
de tijd aan waarin Bajor zich moest meten
aan haar eigen goden. Bajors goden wer
den door een aanval van soortgelijke enti
teiten waarover tot nog toe weinig
bekend is, afgesneden van Bajor. Een
intergoddelijke machtsstrijd waarin de
Emmissary betrokken was, heeft geleid
tot het verdwijnen van Bajors profeten.
De vraag die nu rest is hoe Bajor om zal
gaan met deze goddeloze tijden en hoe
haar volk dat wat komen gaat op het
bovennatuurlijke vlak ondergaat. Deze
titanenstrijd is een laatste stap in Bajors
evolutie van een door oorlog vertrapt
wereldje tot een religieuze wereldnatie
aan de vooravond van haar goddelijke
voltrekking ....



Door Jaap Moerman

Deze keer een heel echt holodeck program
ma in de vorm van Star Ship Creator.

Programcomplete, Enterwhen ready...

Sinds november 1998 is het Star Trek®
Starship Creator voor op de PC en de MAC
verkrijgbaar. De opgegeven vereiste configu
ratie voor de computer heb je echt wel nodig
waarbij je bij gebruik van de minimum confi
guratie wel een goed boek naast je computer
mag leggen voor de nodige wachttijden. De
evaluatie is op een gemiddelde computer
(pentium 166) beproeft. Het minimum ver
eiste is wel een computer met 32 Mb werk
geheugen.

De installatie gaat perfect, maar mocht je
eerst evenwillen proberen dan is met ere
ator ook vanaf de CD-ROM te werken mils
quicktime 3.0 op je systeemaanwezig is.
Het is aan te raden om de op de CD gele
verde versie van quicktime te installeren.
Omdat andere (oudere) versieswat pro
blemen kunnen opleveren.

Na hel opstarten kom je in een keuze
menu en kun je beginnen met hel samen
stellen van je eigen federatie schip. Het
beste kun je hier voor de eerste keer voor
'beginner' kiezenomdat je schepen dan al
een standaardconfiguratie meekrijgen, die
je overigens later kunt wijzigen. Nu kun je
eencompleet bestaandschip kiezenof een
bestaand schip aan je eigen wensen aan
passen.Je kunt de bemanning kiezen en
dezezelfsvan eeneigen foto voorzien. Een
eigen bemanning maken kost je wat meer
tijd. De te gebruiken bestanden moeten
aan bepaalde voorwaarden voldoen. Deze
voorwaarden staan duidelijk in het bijge
voegde 'usinq.txt' bestand. Het importe
ren van de personeelsbestandengaf bij de
gebruikte versie 1.0 regelmatig een fout
melding.
Het kost je iets meer tijd maar het is wel
erg leuk om jezelf op een Starfleet schip te
plaatsen en je eigen verschillende eigen
schappen toe te spelen. Misschien dat
iemand met ervaring in morphen een
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leuke foto van je kan maken voor gebruik
in 'Creator'. Op internel kunnen liefheb
bers van Captain Calhoun uit de pocket
boek serie de personalia en foto's van hun
geliefde bemanning downloaden bij
www.starshipcreator.cd.com en deze dan
importeren. Verder kun je verschillende
Starfleet personeelsleden downloaden bij
www.starship-creator.org. Hier kun je ook
eigen gemaakt personeel aanbrengen
voor uitwisseling met andere Creator fans.
Eenleuke ingebouwde gadget isdat, alsje
geen kapitein uitkiest, je het schip niet op
een missiekunt sturen.

De missie verloopt bij de beginnerversie
volledig automatisch, waarbij de keuze
om het geheel sneller dan real-time te
laten draaien erg handig is omdat je soms
wel erg lang moet wachten voor er weer
iets gebeurt. Of je bij een missie alle
opdrachten daadwerkelijk kunt doen is
afhankelijk van verschillende dingen. Zo
kan het zijn dat een schip niet de moge
lijkheden heeft om bijvoorbeeld de juiste
probe te lanceren. Of je hebt niet de
geschikte bemanning aan boord om een
missie af te ronden. Hier kun je dus aardig
puzzelen om een schip zo goed mogelijk
uit te rusten met de juiste bemanning en
de optimale technologie voor missies.
Nieuwe en soms humoristische missies
kun je ook weer vinden bij www.starship
creator.org op het internet. Mensen die
van verhalen schrijven houden kunnen
eigen missies gaan samenstellen en het
zelfs alsmissie simulator gebruiken. In het
begin niet echt makkelijk maar wel uitda
gend. Jekunt deze zelf geschreven missies
dan weer uitwisselen met andere 'creator'
gebruikers.

Conclusie
Het is geen spel maar wat voor omschrij
ving ik er dan aan zou moeten geven weet
ik ook niet. Het lijkt meer op een aflevering
in het klein. Waarschijnlijk is dat ook de
bedoeling geweestvan de makerswant bij
het begin wordt steevast een 'eigen'
theme opgestart, die irritant veel op de
filmmuziek van Apollo 13 lijkt. Verder zijn
er drie levels die je steedsmeer mogelijk
heden geven om onderdelen zelf te gaan
maken en dus meer inbreng in het pro
gramma geeft.

Het geheel is een hebbedingetje voor de
echte fan maar een must voor de StarTrek
doe het zelver die de fantasiekan opbren
gen om buiten de regulieren StarTrekafle
veringen te gaan. Graag wil ik William J.
Hendriksbedankenvoor zijn inbreng in het
testen van Starship Creator. Bij genoeg
interessezal er bij eenvan de komende fan
club dagen/mini-conventies aandachtwor
den besteed aan Star Ship Creator en de
Creator fans. Hierbij moet worden gedacht
aan het uitwisselenvan bemanning en mis
siesen het maken van je eigen foto in Star
Trekstijlom het te kunnen importeren.

End Program ...

Installatie: 111' (Let op Ouicktirne)

Grafisch: ')1)"
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Door: Robert v.d. Spek

Oranje gezicht ... grote oren ... misvorm
de neus ... kortom een Ferengi. Quark om
precies te zijn. We weten allemaal dat
Ferengi niet moeders mooiste zijn. Maar
moeders liefste zijn ze zeker ook niet. Onze
Quark, op de promenade van het Federa
tie station OeepSpaceNine, kan daarover
meepraten.

Quark begon zijn illustere loopbaan als
kok op de grote Ferengischevaart. Toen
hij genoeg geld had verdiend, opende
hij een bar op het mijnstation Terok Nor
(Toen nog onder Cardassischbewind).
Quark had medelijden met de manier
waarop de Cardassians de Bajoraans
arbeiders behandelden. Meer dan eens
stopte hij ze wat extra eten toe, tegen
een kleine vergoeding uiteraard. Tijdens
zijn verblijf op het station maakte hij
kennis met Odo, die toen voor de
Cardassianswerkte. Maar de bezetting
duurde niet eeuwig. Tijdens de grens
verandering van de Federatie en het
CardassiansUnion kwam Terok Nor in
handen van de Federatieen werd omge
doopt tot Deep SpaceNine.

Odo, Quark en Garak bleven achter op
station. Eerst wou Quark het station
verlaten, maar Sisko vond dat de pro
menade goed moest blijven lopen. Nog
had een misdrijf begaan en zou in de
gevangenis moet blijven, maar Sisko
vond dat Nog vrij uit mocht gaan als
Quark op DS9 zou blijven. Naderhand
kwam dat goed uit want de omzet
steeg en er werd een wormhole ont
dekt, waardoor het station een schakel
werd tussen het alpha en het gamma
kwadrant. Dit leverde uiteraard veel
nieuwe handelscontacten op. Quark
was het, die als eerste in aanraking
kwam met het Dominion.
De Grand Nagus is het voorbeeld van
Quark en elke andere Ferengi. De wil
van de Grand Nagus iswet. Alleswat hij
zegt moet meteen worden uitgevoerd.
Maar de Grand Nagus is ook maar een
gewoon wezen dat ook slachtoffer kan
worden van de worm hole-bewoners.
Deze 'eer' had hij. Het was aan Quark
om hem te redden. En met succes.
Mede dankzij deze redding, had Grand
Nagus Zek een zwak voor Quark gekre
gen. Ietswaar menig Ferengi jaloers op
kan zijn.
Het handelen werd er bij Quark met de
paplepel in gegoten. Zijn moeder is een
van de bekendste vrouwelijke Ferengi,
en dat zijn er niet zoveel. Ze komt aan
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deze titel omdat ze de enige vrouw isdie
handel drijft. Sinds kort legaal. Het was
verboden voor vrouwen om handel te
drijven, maar omdat Quark's moeder
een relatie met de Grand Nagus heeft,
kreeg ze de kans deze praktijken uit te
oefenen. Later had de Grand Nagus een
beter voorstel, ook ingefluisterd door
Quarks moeder Ishka. Voortaan moch
ten alle vrouwen kleren dragen en zelfs

winst maken. Vanzelfsprekend reageer
de de Ferengi-samenlevingwoedend op
dit voorstel. De Nagus werd afgezet en
vluchtte met Ishka naar Deep Space
Nine. Op Ferenginar werd Liquidator
Brunt aangesteld als waarnemend
Grand Nagus. De enige kans om dit
besluit terug te draaien, was de leden
van de Ferengi-raadte overtuigen Zek te
steunen. Ex-Grand Nagus Zek wilde
Ishka gebruiken om aan te tonen dat
Ferengi-vrouwen wel degelijk zakenken
nis hebben. Helaas,mevrouw werd bele
digd en viel flauw. Voor Quark zat er
niets anders op dan dat hij de raad
moest overtuigen. Als vrouw! Voor één
dag ging Quark door het leven als
Lumba.

Rom, Quark's broer, is een heel ander
verhaal. Alles wat Quark heeft, mist hij.
Hij heeft weinig talenten. Wel moet ver
meid worden dat hij soms slim uit de
hoek kan komen. Het is Rom een keer
gelukt om geld van de Grand Nagus te
verduisteren, iets wat Quark pas na veel
gedoe lukte. Romheeft zich aangesloten
bij de Bajorans,als ingenieur. Hij trouw
de met Leeta, een Dabo-meisje van
Quark's. Uit een ander huwelijk (of iets
dat daarop leek) had Rom een zoon:
Nog.
Quark heeft pogingen gedaan om van
Nog wel een 'echte' Ferengi te maken.

Hij leerde hem alle profijtregels, omgaan
met geld en liet hem de Ferengicultuur
bestuderen. Tevergeefs. Met wat hulp
van zijn vriend, jake Sisko,bleef Nog op
school. Na zijn afstuderen kwam hij met
enige moeite terecht op de Starfleet
Academy. Dit is een vrij moeilijke perio
de voor Nog geweest. De stof wasmoei
lijk en de constante dreiging van het
Dominion maakte het er ook niet
gemakkelijker op. Maar hij slaagde.
Meteen daarna kreeg hij een aanstelling
op Deep SpaceNine en de Defiant. Tot
nu toe heeft hij daar goed werk verricht
en kan Rom trots op hem zijn.

Het is bij iedereen bekend dat de han
den van Quark niet zo schoon zijn alsze
lijken. Odo weet daar allesvan. Hij pro
beert Quark erop te betrappen dat hij
illegale praktijken uitoefent. Maar:
Quark is een Ferengi en die krijg je niet
gemakkelijk te pakken. Wel heeft Odo
ooit het bewijs gevonden dat Quark iets
te maken heeft gehad met illegale prak
tijken, maar dat is na een deal of een
'vriendendienst' ongedaan gemaakt.
Hoewel die twee zeggen dat ze elkaar
kunnen missenals kiespijn blijkt, als het
erop aan komt, het tegenovergestelde.
Toen Odo en Quark op een verlaten
koude planeet in het gamma kwadrant
neerstortten, waren ze op elkaar aange
wezen. Ze hadden elkaar nodig om te
overleven. Odo moest Quark helpen
met een gebroken been en Quark moest
een sub-spacezender op een metersho
ge berg plaatsen. Als ze allebei zo kop
pig waren geweest als op Deep Space
Nine, had geen van beiden het gered.

Ook onder het Dominion, bleef Quark
de bar runnen. Zijn neefje Nog vluchtte
meemet Startieet,maar Romkon blijven
dankzij een verdrag tussen de Bajorans
en het Dominion. Hoewel oorlog goed
voor zaken is, hielp Quark zijn broer, die
door de jem'Hadar gevangen was geno
men, te ontsnappen zodat Rom Deep
SpaceNine kon saboteren. Mede dank
zij deze actie kwam Deep Space Nine
weer in handen van de Federatie.

Quark ging rustig verder met zijn leven:
de bar runnen, winst maken met gok
ken, (zwarte) handel en mooie vrouwen
het hof maken.

Ach ja, Quark ...

--
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Door: Dirk Bontes

Omdat het al enkele maanden geleden is,
dat de vorige aflevering verscheen, krijgt u
hieronder een kleine inleiding:

Zuma bleek door haar wekker heen gesla
pen te zijn. Toen Odo's agente de deur .had
geopend trof ik haar druipend van het koude
zweet aan tussen haar lakens. Mijn tricorder
wees uit dat ze zwaar vermoeid was en
grote hoeveelheden slaaphormonen in haar
bloed had. Ik had haar zo nog nooit meege
maakt. Onder normale omstandigheden
zou ik haar hebben laten slapen, maar ik
had haar nu hard nodig. Toen mijn pogin
gen haar wakker te schudden niet hielpen,
diende ik haar daarom een de slaaphormo
nen neutraliserende stof alsmede een
opwekkend middel toe. Ze zuchtte en sloeg
haar ogenleden op.
Even later was ik samen met Odo's agente
onderweg naar de vertrekken van Obas
Mamanys. Die wemelden van de manschap
pen van Odo, bezig met hun forensisch
onderzoek. Het lijk lag in de kleine badka
mer. Odo bevond zich in het vertrek erbui
ten. Lang, tanig en grimmig hield hij toe
zicht op het werk van zijn team.

Odo, goede morgen,' groette ik. De vei
ligheidschef gromde. 'Het lijk ligt hier,
dokter,' wees hij. 'Kunt u een voorlopige
uitspraak doen omtrent de doodsoor
zaak?'
Ik keekom het hoekje van het douchever
trek. '0 jee,' zei ik. Op de grond lag
Mamanys, naakt. Zijn dikke lichaam lag er
vrijwel dubbelgevouwen, nog nat van het
water, en bont en blauw van top tot teen.
Zijn rechterhand bevond zich vlakbij zijn
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voeten. De toppen van de vingers van die
hand hielden nog net een stukje zeep
vast. Mamanys' andere arm lag achter zijn
rug. Allesom me heen vergetend stapte ik
het vertrekje binnen, mijn tricorder in de
aanslag.
De vele blauwe plekken waren, zoals ik al
vermoedde, inderdaad het gevolg van
gesprongen bloedvaten. Twee van de
nagels van Mamanys' linkerhand waren
diep ingescheurd, alsof hij zich ermee aan
de muur had vastgegrepen toen hij viel.
Nauwgezet controleerde ik de skeletdelen
van mijn voormalige collega op botbreu
ken, maar die kon ik niet vinden. De
doodsoorzaak stond echter onomstotelijk
vast: het was een gigantische hersenbloe
ding geweest. Aangezien dat symptoom
zelden of nooit bij Bajoranen voorkomt,
stond mijn diagnose ook meteen vast.
Hier was geweld gebruikt.
Terwijl mijn tricorder verschillende fysiolo
gische variabelen mat, viel me op hoe
ongezond Mamanys er uitzag. En toen ik
me over zijn hoofd boog, rook ik een
onaangename, ja, weerzinwekkende geur,
die uit zijn mond kwam. Hij zorgde ken
nelijk niet al te best voor zichzelf. Hij had
toch op zijn minst die ochtend zijn tanden
kunnen poetsen, vond ik.
Mijn tricorder gaf aan dat Mamanys' vita
mine A-, D- en E-gehaltes ver onder de
aanbevolen waarden lagen. Het was een
wonder dat de man in die conditie niet
reeds jaren geleden een botbreuk had
gekregen, want botontkalking is bij dat
lage vitamine D-gehalte gewoon onont
koombaar. 'Osteoporose...?' mompelde ik
gefascineerd en geïntrigeerd. Spontaan
controleerde ik mijn vermoeden en stelde
daadwerkelijk vast dat het calciumgehalte
van Mamanys' botten onder het gemid
delde niveau voor een Bajoraan lag. Niet
veel, maar toch ... Het deed echter het niet
terzake, want het had absoluut niets met
Mamanys' dood te maken.
Ik nam nog een meting met mijn trieer
der. Als Mamanys vermoord was, zou de
dader zijn genetische signatuur in huid
schilfertjes en haren of schubben hebben
moeten achterlaten. Inderdaad vond ik
iets, maar het signaal was te zwak. Het
had er echter de schijn van dat het vreem
de DNA van aardse, dus ongetwijfeld
menselijke, origine was. Had Mamanys
een bezoeker gehad? Eenmaîtresse,of de
moordenaar ontvangen? Of was het een
contaminatie die ik zelf had meegeno
men? Van Kittwell, bijvoorbeeld? Of was
het gewoon een bacterie? Mijn tricorder
kwam er niet uit. Peinzend borg ik hem
weg. Indien een van mijn soortgenoten
Mamanys had vermoord, zou dat politie
ke repercussieskunnen hebben.~-------

'En, dokter?'
'Eh? Oh! Moord, Odo. Moord. Iemand
heeft die arme Obas Mamanys om tien
voor acht vanochtend met een stomp
voorwerp bont en blauw geslagen, de
dood ten gevolge hebbend. De eerste
klap deed hem waarschijnlijk al het
bewustzijn verliezen en daarna heeft zijn
aanvaller hem in kennelijke wrok nog
meer slagen toegediend.'
'Hrn.' Odo's ogen bewogen zich naar een
Bajoraanse gebedsknuppel, die naast de
deur van de slaapkamer hing.
'Dat was niet het moordwapen,' haastte ik
me te zeggen. 'Er waren geen botbreuken
of fracturen.'
'Ik weet het, dokter. Mijn mannen hebben
de gebedsknuppel al onderzocht. Er is
geen enkel bewijs dat die knuppel door
iemand anders dan Mamanys is gehan
teerd. Noch hebben we kunnen vaststel
len of er vanochtend iemand anders dan
Mamanys in deze vertrekken heeft ver
toefd. Wat denkt u dat het moordwapen
was?'
'Iets dat soepel en tegelijkertijd zeerzwaar
isgeweest,' zei ik stellig.
'Hm. Zoals een sok met loden kogeltjes?'
'Een gewatteerde sokmet loden kogeltjes,
misschien,' hield ik een slag om de arm.
'Hm. Ende moordenaar stond dan kenne
lijk met Mamanys onder de douche met
die gewatteerde sok met loden kogeltjes
in zijn hand en toen Mamanys hem zijn
rug toekeerde heeft hij hem vervolgens
een mep gegeven?'
Het voorgestelde scenario klonk ietwat
onwaarschijnlijk. 'Eh, kan hij niet naar bin
nen zijn gestraald en toen Mamanys heb
ben gedood?' probeerde ik.
'Er is geen spoor van transporteractiviteit
gevonden,' wees Odo dit idee resoluut
van de hand. 'Er is hier niemand binnen
gelaten, binnengeslopen, of binnenge
straaid en toch is Mamanys vermoord. Er
ontbreekt motief, middel, gelegenheid en
elk spoor van bewijs. Bovenalontbreekt er
een verdachte. Ik had gehoopt dat u uit
komst had kunnen bieden, dokter,' zei hij
teleurgesteld.
Ik dacht aan iemand die zonder sporen
van transporteractiviteit achter te laten
het vertrek kon zijn binnengekomen: Q!
Maar Q zou me de gelegenheid hebben
gegeven zijn slachtoffers te redden en me
niet voor een voldongen feit hebben
gesteld. Bovendien was Mamanys mijn
patiënt helemaal niet en sloot het dreige
ment van Q hem dus uit, bedacht ik
mezelf geruststellend.
Ik dacht ook nog aan het zwakke signaal
van aards DNA dat mijn tricorder had
gemeten, maar vond het wijzer dat niet
ter sprake te brengen. Het signaal kon niet



--
_ De liegende dood _

enkel spoor had achtergelaten, alsof er
helemaal geen moordenaar was geweest
daarmee suggererend dat er helemaal
geen moord was geweest. Listig, maar ik
was altijd al een gretig fan van detectives
geweest en misschien zou ik iets kunnen
vinden dat zowel Odo als de moordenaar
over het hoofd hadden gezien.
'Ik zal in mijn lab nog een preciezer onder
zoek uitvoeren,' beloofde ik Odo. 'Maar ik
weet niet wanneer ik daar aan toekom.
Vanochtend zat mijn wachtkamer vol, dus
het zou nog wel eenseen drukke dag kun
nen worden. Uiterlijk morgenmiddag heb
ik de overlijdensakte klaar.'
'Prima, dokter.'
Ik liet me samenmet het lijk van Mamanys
naar mijn mortuarium stralen. Het laatste
wat ik hoorde was de stem van Odo. 'De
dokter heeft zijn patiënt meegenomen,' zei
hij tegen zijn manschappen. 'Als jullie klaar
zijn kunnen we het vertrek afsluiten en-'

ten deur van het mortuarium heendrong.
Wat was er nu weer loos? Bezorgd stapte
ik over het lijk van Obas en opende de
deur naar mijn praktijkruimte.

Op de grond, aan de voeten van een wan
hopige kadet Sireen,haar benen omklem
mend, lag een tengere, huilende Ruggon
jer in mijn praktijkruimte. 'Ik wil niet,'
snikte hij. 'Ik wil geen aardsedokter!'
Met afgrijzen keek ik naar het ongelukkige
wezen. Zijn forse neuskwabben waren van
ellende opgezwollen tot een nog groter
formaat dan ze van nature al hadden.
Beschaafd liet hij voortdurend geluidloze,
paniekerige scheetjes. Hij leed duidelijk
enorme pijn, genoeg om hem te dwingen
mij te bezoeken, ondanks het enorme
wantrouwen dat Ruggonjers jegens aard
se artsen koesteren.
'Maar dokter Bashir zou zoiets walgelijks
nooit doen,' verzekerde Sireen de arme
ziel tevergeefs. In verlegenheid gebracht,
keek ze van hem op en zag me toen.
Ik maande haar met een vinger voor mijn
lippen tot stilte ...

beschouwd worden als bewijs; het was
zelfs te zwak geweest om een specifieke
basesequentie vast te stellen. Misschien
dat ik na een uitgebreider onderzoek ech
ter meer kon zeggen over dewijze waarop
Mamanys was gestorven. De misdaad
intrigeerde me. De moordenaar was zo
geslepen te werk gegaan dat hij geen

ObasMamanys wasmijn patiënt helemaal
niet! 'Odo! Obas is mijn patiënt helemaal
niet! Odo!' riep ik tevergeefs tegen de
muur van mijn mortuarium. Toen werd ik
me het rumoer gewaar dat door de geslo- lees verder op pagina 78 ...
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Door: Harrn-lanWieringa

Deep SpaceNine, video 6.11

'The reckoning'
De ontdekking van een heilige steen op
Bajor, die over Sisko spreekt, fascineert
hem. Tegen de wil van de Bajoran neemt
Siskode steen mee naar DS9. Enals hij de
steen dan ook nog breekt, lijkt hij de
Bajoraanse regering echt tegen zich te
hebben. Maar langzaam wordt duidelijk
dat het gaat om de pure strijd tussengoed
en kwaad. En[ake zit er midden in.
Humor: Gevoel: ~}~"
Spanning: Oordeel: ~"

'vollant'
De USSValiant bevindt zich achter vijandi
ge lijnen. De bemanning bestaat nog
slechts uit cadetten, maar cadetten met
een missie. Alhoewel Iake de jonge kapi
tein wantrouwt, kan Nog het goed vinden
op dit schip. Maar als de missievervult is,
wil de kapitein nog een stap verder gaan.
Een bijna hopeloos avontuur, waarbij de
geloofwaardigheid op het eind op de
proef gesteld wordt.
Humor: Gevoel: "'H~
Spanning: ~ Oordeel: ~ ~"

Deep SpaceNine, video 6.12

'Profit and iace'
De grote Nagus, onder invloed van
Quark'smoeder, bepaalt dat vrouwen kIe
ren mogen dragen. Meteen stort Ferengi
nar in een diepe crisis. De Nagus en
Quark'smoeder vluchten naar DS9,om te
proberen vanaf daar de macht weer terug
te krijgen. Eenhilarischeaflevering.
Humor: IJ" Gevoel: ""
Spanning: , Oordeel: ~.., . I)

"ïime's Orphan'
Bij een uitstapje verdwijnt Molly door een
tijdgat. Wanhopig wordt geprobeerd haar
terug te halen. Helaaslukt dat 10 jaar te
laat. Een volledig verwilderde Molly kan
zich niet meer aanpassenaan het leven op
DS9. Als ze iemand in Quark's bar bijna
ombrengt, ziet het ernaar uit alsof Molly's
leven voorbij is.Worf past ondertussen op
het andere kind van de O'Briens.
Humor: Gevoel:
Spanning: Oordeel:

Deep SpaceNine, video 6.13

'The sound of her voice'
Een nood roep van een verre planeet
dwingt de Defiant tot een grote omweg.

On !iCreen
Het gaat om een vrouwelijke kapitein van
Starfleetdie op een planeet gestrand is.Tij
densgesprekkenmet haar,leert de beman
ning de vrouw zeerte waarderen. Deenige
vraag is of de Defiant haar op tijd bereikt
om haar leven te redden. Ondertussen
heeft Sisko'srelatie het moeilijk.
Humor:; Gevoel: r :Jf)
Spanning: J ~ ~ Oordeel: I')".g

'Tearsof the prophets'
Dax en Worf willen een baby. Starfleet
plant een invasievan Cardassia.De Prop
hets spreken een waarschuwing tot Sisko.
EnGul Dukat duikt weer op. Dit allesheeft
uiteindelijk rampzalige gevolgen, die Sisko
zichzelf zwaar aanrekent. Had hij nu maar
naar de Prophets geluisterd. Genoeg stof
voor een nieuw Seizoen.
Humor: ",,~ Gevoel: I\~~,,~
Spanning: "~~,, Oordeel:"""

Voyager, video 4.11

'The Omega directive'
De computer van Voyagerschakeltplotse
ling de sensorenuit en toont alleen nog
maar de griekse letter Omega. Kapitein
Janewayisde enige die weet wat er aande
hand is.Het gaat om een top-geheimeaan
wijzing van Starfleet,die Janewaynu moet
uitvoeren.Helaasmag ze niemandvertellen
wat erechtaande hand is.Daarbijmaaktze,
noodgedwongen, een paar nieuwe vijan
den. Alleen Sevenis op de hoogte en die
heeftzo haareigen agenda(alweer).
Humor: Gevoel: ,~~"
Spanning: ~ ~., ~ Oordeel:"" ~ ~

'Unforgettab/e'
Een vrouw komt aan boord en vertelt
Chakotay dat ze verliefd op elkaarwaren,
een paar weken terug. Helaaskan Chako
tay zich dat allesniet herinneren. Dat isde
vreemde eigenschapvan het volk waar de
vrouw vandaan komt. Omdat dit volk een
zo onontdekt leven leidt, mag niemand het
volk verlaten.AI spoedigwordt dan ook de
achtervolging op de vrouw ingezet. Endat
terwijl Chakotayde romance herontdekt.
Humor: Gevoel: '1
Spanning: 1 Oordeel: 1

Voyager, video 4.12

'Living Witness'
700 Jaarin de toekomst geloven bepaalde
volken dat Voyager een oorlogschip was
dat zonder pardon hun bevolking omge
bracht heeft. Als de Doktor weer geacti
veerd wordt, doet hij een wanhopige
poging de feiten recht te zetten. Dat
brengt grote onrust teweeg in een maat
schappij waar sowieso al grote raciale
spanningen leefden. Het eind van de afle
vering komt een beetje plotseling.
Humor: Gevoel: ,)1

Spanning: '1l.' ) Oordeel:' I

'Demon'
EenDemon classplaneet isde laatste kans
voor Voyager om aan Dylithium te
komen. Echter, de planeet wordt Kim en
Parisbijna fataal. Om ze te helpen, land
Voyagerop de planeet. Groot isde verras
sing als een tweede Kim and Parisgevon
den worden. Dan dreigt Voyager te ver
zinken in de bodem van de planeet. Ook
aandeze aflevering word vrij snel een eind
gemaakt.
Humor:" Gevoel:'
Spanning: ' ,,1lI Oordeel:

Voyager, video 4.13

'One'
Voyager staat voor een gigantische nevel.
Ze moeten erdoor, maardaarvoormoet de
gehele bemanning voor een maand in sta
sis gezet worden. Alleen de Doctor en
Seven lijken onaangetast door de straling.
Helaas is dat niet helemaal waar. Seven
krijgt problemen evenals de holo-emitter
van de Doctor. Dan staat Sevener alleen
voor. En dat terwijl het schip langzaam
kapot gaat. Als tenslotte de voorstuwing
dreigt uit te vallen, staat Sevenvoor een
bijna onmogelijke keuze.
Humor: I, Gevoel:
Spanning: r) Oordeel:

'Hope and fear'
Met behulp van eenbuitenaardsegast, lukt
het eindelijk om de beschadigde bood
schap van Starfleet te ontcijferen. Een
supermodern experimenteel sterrenschip
wacht onbemand op de bemanning van
Voyager. De slipstream techniek kan de
bemanning in drie maanden naar huis
brengen. [aneway vertrouwt het zaakjeniet
en wil Voyagerniet zomaar achterlaten.
Humor: Gevoel: 111'

Spanning: Oordeel:

--



--
Door: FrankMaurits

Hij ligt alweer een tijdje achter ons, die
World Tour. Veel fans hadden er nogal
hoge verwachtingen van en deWorld Tour
was zeker de tweede helft van 1998 het
gespreksonderwerp op elke bijeenkomst
waar meer dan 1 trekkie aanwezig was.
Veel Flying Dutch leden togen al of niet
georganiseerd naar de Messevan Düssel
dorf om aanboord van de U.S.S.Enterprise
NCC 1701-D gestraald te worden.
We vertrokken 10 december, de tour was
nog maar 5 dagen op dreef en achteraf
bleek dat we daar veel profijt van hadden.
De aankomst met de metro gaf in ieder
geval al een lekker gevoel, getuige de vele
vlaggen en affiches die we bovengronds
zagen, en de imposante gevel van het
Messe-complex met een enorme afbeel
ding van het favoriete sterrenschip.
Eenmaalbinnen gingen de jassen uit, en
de overige bezoekersvan de World Tour
zagen er zes in uniform gestoken Starfleet
bemanningsleden uit le voorschijn komen:
'Kijk, dat zijn nou echte trekkies'. Dat ze uit
Nederland kwamen, zou men later gauw
genoeg merken.
De informatiehal was in relatie tot de rest
van de World Tour toch wel erg karig, dus
we togen al snel naarde grote hal met het
museum, holodeck en de StarfleetMarket.
Er ging een enorme zucht van verlichting
door ons 'away-tearn' toen bleek dat alle
commentaar in het museum in het Engels
bleek en niet in het Duits. Het museum

as overzichtelijk, ruim opgezet en erg
indrukwekkend.
Kleding, maskers,meubels, modellen van
diverse schepen en shuttles, het was er
allemaal. Enalser dan ineenseen captaln's
chair staat wil iedereen natuurlijk eventjes
voelen hoe dat zit. Nou: net zo lekker als
dat het op televisie lijkt! Eenzestal trekkies
in uniform trok bekijks, we werden veel

World Tour
gefilmd en gefotografeerd.
Het holodeck stelde niet zoveel voor en de
bioscoop toonde StarTrekmateriaal in het
Duits, hetgeen bij ons een spontaan
vluchtgedrag deed veroorzaken. Wel leuk
was de flightsimulator, al moest je er een
klein uurtje wachten voor over hebben en
moest je al je lichamelijke vermogens uit
de kast trekken om op de stoel te blijven
zitten die je was toegewezen.
Naast het museum was de Starfleet Mar
ket. Als je tegen Nederlanders zegt dat er
markt is, verwacht je een gezellige bedoe
ning met handelaren van diverse pluima
ge, zoalswe bij de conventies gewend zijn.
Niets van dat alles dus, het betrof slechts

een grote winkel met pruzrqe waar. Het
geheel gaf een statische indruk en gezellig
was het er allesbehalve.
Entoen het hoogtepunt, het bezoekjeaan
de Enterprise! Bezoekje,want voor dat we
het beseftenstonden we al weer buiten, zo
snel ging het. Maar wel een mooi bezoek!
AI die panelen, de transporter, enginee
ring, turbolift. viewscreen, etc. Wat was
dat prachtig gemaakt. Wel vreemd was
dat het boordpersoneel een merkwaardig
Germaans dialect sprak dat al sinds de
oprichting van de Federatie niet meer
gesproken wordt. Curiositeit zullen we
maar denken.
Het personeel leidde ons correct rond,
maar werd indringend gestoord door Q,
die ineensmet zijn irritante verschijning op
alle viewscreens verscheen. Q haalde
Commander William T. Rikermaar even bij
zijn dienst vandaan om het pesterijtje nog
even wat op te voeren. Om het allemaal
nog een beetje spannender te maken
kreeg een burgerbezoeker de opdracht de
Enterprisedoor allerlei benauwde situaties
te loodsen. Dit alles om Q's zoontje een
beetje te vermaken. Gelukkig zag de kleine
Q (of spel je nou q ?) er absoluut de lol niet
van in, en met de hulp van Riker kwam
allestoch nog op zijn pootjes terecht.
Buiten de Enterprise werden we gretig
opgewacht door een Ferengi en ietwat

bedreigend benaderd door 2 reuzen van
Klingons. Gelukkig wist één bemannings
lid van ons away-team de Klingons in ver
warring te brengen door in het Klingons
naar het toilet te vragen. Dat was onge
hoord! De spanning was gebroken en het
beheersen van de Klingontaal en kennis
van hun cultuur werd zeer gewaardeerd.

Achteraf bleek dat een bezoek aan de
World Tour vooral voor degenen die in de
eersteweek kwamen, de beste timing was.
Tijdens ons bezoek sprakenQ en Rikerde
Engelse taal en werd het in het Duits
ondertiteld. Laterebezoekerswerden min
der bedeeld: Rikerwas in zijn geheel afwe
zig, en Q's optreden werd in het Duits
nagesynchroniseerd. Ook plaatsnemen in
de captain's chair was voor de latere
bezoekersniet meer mogelijk.
Terugblikkend op de World Tour kun je
stellen dat er meer van te maken was
geweest als de organisatie meer ruimte
had gegeven aan spontane acties. Het
geheel was erg statisch, qua opzet erg
Duits, erg bedrijfsmatig, terwijl het alle
maal veel feestelijkerhad kunnen zijn. Mis
schien ligt dat aan het verschil in volks
aard, maar waarschijnlijker is het dat er
gewoon geld verdiend moest worden.
Was het gezien de hele investering nou
zoveel moeite geweest om er een bar als
die van Quark neer te zetten, met bedie
nende Ferengi'sen Dabo-girls? Met figur
anten van Cardassia,Bajor,ete. Enwaarom
konden Europesefanclubs zich er niet pre
senteren? Waarom geen grote hal me
allerlei handelaren?Zo kunnen we nog we
even doorgaan, maar het zijn zakendie j
als bezoekerwel zou verwachten.
Was het achteraf nou de moeite waard?
Jazeker,want het Enterprise-avontuur en
het museum waren absolute hoogtepun
ten. Het was een gedenkwaardig evene
ment, maar wel eentje met een kantteke
ning.

--
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Door Harm Koopman

Impel Marketing Ine. is na de Star Trek: The
Next Generation Inaugural Edition set uit
7992 (zie het 'Flying Dutch' magazine num
mer 7 van 7999) zeer populair bij Star Trek
tradingcard verzamelaars. Wat doe je op
zo'n moment als je eigenlijk de naam van je
maatschappij wilt veranderen?

Simpel, je brengt een vervolgset uit op de
in 1992 uitgebrachte set. Die vervolgset
laat je identiek qua uiterlijk en verandert
alleen je naam in: Skybox International
Inc. Zo gezegd, zo gedaan. De eerste set
die in 1993 van de pers rolt is Skybox's
Behind the Scenes.Het setje, inclusief het
introkaartje bestaandeuit slechts40 kaart
jes, wordt verkocht in een gelimiteerde
genummerde oplage (oplage 125.000
sets) en biedt de fans een blik achter de
schermen tijdens de productie van het vijf
de seizoen.Welke rechtdoorzee fan is nu
niet geïnteresseerdin de makersvan hun
favoriete serie, schrijvers, producenten,
adviseurs en andere verantwoordelijken
die hun televisieserie tot leven brengen.
Veel grote namen komen aanbod. Om er
enkele te noemen, Michael Okuda, Bran
non Braga, Rick Sternbach, Jeri Taylor en
Michael Brent Piller.Ondanks de, volgens
Skybox,gelimiteerde genummerde oplage
is het setje nog steeds volop verkrijgbaar
en vormt het inderdaad een leuke aanvul
ling voor de verzamelaarsdie in het bezit
zijn van de in 1992 uitgebrachte set.
De set wordt vooraf gegaan door een

Relic!i
zogenaamd introkaart
je, dat niet voorzien is
van nummering. In de
rechter bovenhoek
staat vermeld: 39 col
lector cards Skybox
International. Links
bevindt zich de tekst:
"This unique set of col
lectable trading cards
gives you a close per
sonal look at some of
the producers, direc
tors, writers and crew
of one of the most
popular shows in tele
vision history! Those
fans new to Star Trek: The Next Genera
tion will be fascinated by the insights and
information about how a major show is
produced; die-hard fans will delight in the
detailed information given by this samp
ling of the many talented people who
brought Star trek: The Next Generation to
life in its fifth seasonon the air".

Niet van plan om op haar lauweren te
gaan rusten, komt Skybox International in
het voorjaar van 1993 met een setje dat
helemaal gewijd is aan de première van
Deep Space Nine: The Emissary.Ook dit

. setje, dat inclusief certificaat en survey
kaart een totaal van 52 kaartjes omvat,
wordt aangeboden als een gelimiteerde
genummerde set (oplage 150.000 sets).
Wederom is er sprake van een keurig
opgemaakte set, waaraan om de overstap
van The Next Generation naar DeepSpace
Nine te vergemakkelijken twee speciale
kaartjeszijn toegevoegd. Het eerstekaartje
(S1) toont de Enterprise1701-D gedokt bij
het ruimtestation met als tekst 'On the
Edge of the Galaxy....'. Het tweede kaartje
(S2) maakt de zinsnede af met 'ft Waits...'
en toont een ruimteveer vliegend in de
richting van de nabij het ruimtestation
gelegen opening naar het Gamma kwar
tier. De overige kaartjes tonen afbeeldin
gen uit de pilot, gemarkeerd door de ope
ning naar het Gamma kwartier.

Ook de achterzijden van de kaartjes zijn
allerminst saai te noemen en geven een
korte samenvatting van hetgeen er
gebeurt bij de op de voorzijde getoonde
afbeelding. Eenaardige aanvulling is hier
bij, de op de achterzijde in een ovaal her
haalde afbeelding van de voorkant, zodat
men het kaartje niet telkens hoeft om te
keren om na te kijken bij welke actie deze
tekst hoort.
De set wordt ditmaal vooraf gegaan door
een 'certificate of limited edition', met als
tekst: This document certifies that th is is

an official set of STARTREK:DEEPSPACE
NINE Series Premiere Collector Cards,
from a total production run of 150.000
complete sets.
De tekstwordt vervolgd door het in cursief
gedrukte nummer van de set, met daaron
der in vet gedrukt May 1993.

Dat Skybox International daadwerkelijk
geïnteresseerd is in de mening van hun
klanten wordt duidelijk gemaakt door toe
voeging van een zogenaamdsurvey-kaart
je, waarop het voor de klant mogelijk is,
aan te geven hoe men de setwaardeert en
waarop men prijs stelt in eventueel vol
gende sets, en dat we meer willen blijkt
overduidelijk: nauwelijks twee maanden
na de release van Star Trek Deep Space
Nine SeriesPremiere Collector Set, zoals
de set officieel wordt aangeduid, dient
zich een opvolger aan...

Het iszomer 1993 alsSkybox International
de markt verrast en zeker 'gaat waar het
nog nooit eerder is gegaan' met Star Trek
Master Series. Deze uit negentig kaartjes
bestaande set bevat werkelijk ongekende
reproducties van handgeschilderde origi
nele kunstwerken van de hand van artie
sten als Keith Birdsong, David Cherry, Bob
Eggleton en Gerry Roundtree. De afbeel
dingen beslaanhet gehele Star Trek spec
trum, van de Originele Serie,de films, The
Next Generation tot Deep SpaceNine.....

Skybox International zou Skybox Interna
tional niet zijn alser aandeze set in éénop
de 18 pakjesniet een zogenaamd spectra
kaartje zou zijn toegevoegd. Helaasgeen
hologrammen ditmaal, maar wel vijf op
speciaal papier vervaardigde unieke twee
dimensionale afbeeldingen.

Het is jammer dat er op deze set toch ook
een drietal kleine puntjes van kritiek moe
ten worden vermeld (hetgeen overigens
niets afdoet aan het magistrale teken-



werk). Met een knipoog naar Henk Groe
nendijk gaan we nitpicken in kaartjesland:
Allereerst wordt op de achterzijde van een
promo-kaartje de naam van Uhura gespeld
als Uhuru, jammer maar oké, dat kan nog
door voor een typefout. Nee de echte fout
zit in kaartje nummer 75. Een afbeelding
van de Borg, met op de achterzijde als
inspiratiebron de originele serie.
Kaartje88 bevat linksboven op de achter
zijde de tekst StarTrekVI, terwijl de afbeel
ding afkomstig is uit Star TrekV. De afge
beelde tekst correspondeert overigens wel
met de vijfde film.
Desondanks een prachtige set, die alle
voorgangers - met uitzondering van de set
van het vijfde seizoen uit 1992 - doet ver-
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bleken. Ter promotie gingen er een drietal
prototypes vooraf aan dezeset:

Lieutenant Uhuru
(kaartje nummer 04 uit de set)

Excelsior LeavesSpacedock
(kaartje nummer 25 uit de set)
Lieutenant Worf incl.
Non Sport Update logo
(kaartje nummer 11 uit de set)

Voor de outsiders onder ons, de Non Sport
Update is een Amerikaans twee-maande
lijks tijdschrift, dat aandacht besteedt aan
allerlei non-sport tradingcards.

Naast de drie promokaartjes is er ook nog
een promo-sheet (7500 exemplaren) in
omloop met de afbeelding van 6 kaartjes
uitgegeven tijdens de National SportsCol
lectors Con 1993.
Verder zien we in het eerste half jaar van
1993 ook nog een tweetal vervolgsets ver
schijnen uit de stal van Celebrity Comics,
onder de naam 'Original Crew 11' en 'New
Crew 11'. Beide setsbevatten even als hun
voorgangers 36 kaartjesper set en ditmaal

mag gezegd worden dat het tekenwerk
van een iets betere kwaliteit is dan dat van
hun voorgangers.

Geziende sluitingstermijn voor het inleve
ren van kopie voor dit magazine houden
jullie het antwoord op mijn prijsvraag uit
nummer 1/99 tegoed. Maar wat in het vat
zit verzuurt niet, in het volgende nummer
vind je de oplossing en de winnaar en
uiteraard 1993 (deel 2).

(Door plaatsgebrek zijn we genoodzaakt
om de overzichtslijsten niet meer in het
blad te plaatsen. Wie ze erg graag wil
hebben, kan een brief, graag met postze
gel, sturen naar ons postadres. Ook zijn
de lijsten vanaf onze website te halen:
www.tfd.nl)

Wonderland
Strips & Science Fiction
Gespecialiseerd in Amerikaanse Import

• Abonnementen op:
comics. magazines. pockets en videos

I •

• 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

E-mail: wonderland.nl@worldonline.nl
Openingstijden:di. t/m za. 11.00 - 17.oouur

• Kortmgen. alleen als ZIJn et In combmabe met acties en andere----------------~---
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Voordat de Ruggonjer in de gaten had dat
ik was gearriveerd, moest ik een verdo
vingssproeier in de hand te hebben. Het
kabaal dat hij nu maakte was nog niets
vergeleken bij wat we te verduren zouden
hebben als hij zich van mijn aanwezigheid
bewust werd.
Ik hoefde de Ruggonjer niet te onderzoe
kenom vast te stellenwat hem scheelde.Ik
wist het al bij voorbaat: constipatie. Rug
gonjers hebben een robuuste gezondheid.
Hun grote zwakheid is echter dat ze regel
matig te lijden hebben van de onweerst
aanbare drang befbladeren te eten. Die -
zo iszelfsbij leken algemeenbekend in het
quadrant - zijn de oorzaakvan de beruchte
Ruggonjer constipatie. Klaarblijkelijk was
ook dezearme ziel zich aande befbladeren
te buiten gegaan. Ik speculeerdedat hij ze
misschienvan Quark betrokken had, want
Ferengenorcontroleert het grootste markt
segment in deze handel.
Voorzichtig pakte ik mijn verdovings
sproeier,maar ik was niet stil genoeg voor
de Ruggonjer.Ikzag hem zijn oren spitsen,
beven, en toen behoedzaam omkijken.
Zodra hij me zag begon hij oorverdovend
te gillen. Zijn paniek was totaal.
De angst die weerwolven en vampiers bij
mensen teweegbrengen, wordt bij de
Ruggonjer opgeroepen door mijn aardse
vakgenoten. Het is allemaal de schuld van
D'bab Pir, een xenoloog die zich aan
boord van het tweede Vulcanschipbevond
dat op Aarde landde. DezeVulcaner is niet
alleen bekend vanwege zijn wetenschap
pelijke prestaties, maar vooral vanwege
zijn 'zeven dagen'-boekjes; het is een serie
die enkelehonderden deeltjes beslaat.
De fijnbesnaardeRuggonjersverrijken hun
onderlinge dialoog niet alleenmet gebaren
en gezichtsuitdrukkingen, maar tevensmet
de subtiele toepassingvan een rijke schake
ring van geuren. Deze geuren produceren

Holodeck
ze in duizenden langshun endeldarm gele
gen geurklieren. Terwijl ze met elkaarspre
ken draaien ze in kringetjes om elkaar
heen, opdat ze de geuren die de ander
middels beschaafdescheetjesafgeeft des te
beter opmerken. Hun dialoog is een verfij
nde communicatiebeleving die andere
soorten niet naar waarde kunnen schatten
en moeten ontberen. Eengesprekmet een
anderling is voor een Ruggonjer als pasta
zonder kruiden en bijgerechten: een sma
keloze, kleffe substantie.
D'bab Pir deed in zijn boekje De Aarde in
zeven dagen uitgebreid verslag van de in
die dagen door aardse artsen toegepaste
endeldarmpalpatie. Dit is een primitieve
diagnosetechniek, waarbij als neveneffect
de eindkringspier van de darm wordt
gemolesteerd. De meeste soorten ander
lingen lazen zijn boekje, lachten en verga
ten het meteen weer. Niet echter op Rug
gon, waar elke beschadiging van de aars
van het slachtoffer een sociale paria
maakt. De Aarde in zeven dagen werd er
verkocht als horrorboek. Het was een
bestseller. En het is de oorzaak van alle
ellende die ik en mijn aardse collega's
sindsdien met Ruggonjers hebben gehad.

Er bestaan verschillende manieren om
Ruggonjer constipatie te behandelen. De
meest effectieve is een algehele verdoving
die de darmen tot rust brengt en - bijko
mend voordeel - de Ruggonjer onmiddel
lijk het zwijgen oplegt. Het was ook de
enige methode waarmee ik bekend was.
Gehaast pakte ik een ampul nalgon - een
breedspectrumverdovingsmiddel, waar
voor ook de Ruggonjersgevoelig zijn - en
laaddemijn verdovingssproeier.
Ik liep rustig naar de Ruggonjer toe. 'Con
stipatie?' vroeg ik alwetend om hem ten
minste iets op zijn gemak te stellen. De
Ruggonjer bleef gillen, maar knikte wel
bevestigend.
'Dat behandel ik met een algehele narco
se. Die zal ik nu toedienen,' verklaarde ik.
En ik hief mijn verdovingssproeier om
hem op de goeddoorbloede neuskwab
ben van de Ruggonjer te plaatsen.

Tot mijn voldoening hield de Ruggonjer
onmiddellijk op met gillen. Mijn voldoe
ning werd evenwel meteen verdrongen
door verbazing. De Ruggonjer hief afwe
rend zijn hand. 'Nalgon?' vroeg hij.
'Ja,nalgon. Isdaar iets mis mee?' vroeg ik,
van slag gebracht.
'Ik ben allergisch voor nalgon,' verklaarde
de Ruggonjer nuchter. Na me deze essen
tiële informatie te hebben verstrekt, ver
dween de kalmte van zijn plotseling weer
van angst vertrekkende gezicht en prompt
begon hij weer te gillen. Mijn oren deden
er pijn van. Ik kromp ineen.
Nalgon was het enige narcoticum dat ik
had dat bij een Ruggonjer effectief was.
Nu ik wist dat ik het niet kon gebruiken zat
ik met een probleem. Hoe verdoof je een
Ruggonjer wanneer je niet over de juiste
narcotica beschikt?Erwas maar een oplos
sing, een paardenmiddel dat ik uitsluitend
voor medische noodgevallen gebruik.
'Sireen, zorg voor hem!' beval ik mijn
assistente,wier benen nog steedswerden
vastgehouden door de Ruggonjer. Ik borg
mijn verdovingssproeier weg en draaide
me om naar een van mijn kasten met
medische apparatuur, juist toen er achter
me een fel licht opflitste. Het wasQ die op
deze wijze in mijn sanctum sanctorum
verscheen. Ik gaapte hem aan. Met de
vinger van een hand in zijn linkeroor en
een van afgrijzen ietsjes opgetrokken
neusvleugel, hief hij met de andere hand
een phaserop - mijn phaser! uit mijn kast
met medische instrumenten! - en vuurde
hem langs me af, de arme Ruggonjer par
does in de rug treffend. De Ruggonjer
zweeg en zeeg ineen aan de voeten van
kadet Sireen, bruut tot zwijgen gebracht.
'Q!' zei ik verblufd.
'Dag, Julian,' zei Q minzaam. 'Mijn
patiënt, veronderstel ik?' vroeg hij, doe
lend op de Ruggonjer.

Wordt vervolgd ...



--
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Door: Anne-Mariek Meij

Enterprise NCC 1701-A
DeUSSEnterpriseAwasde opvolger vande
eerste Enterprise.Dezewas een upgraded
constitution class sterrenschip. Dit schip
zou oorspronkelijk de USS Yorktown
genoemd worden. Ze begon haar loop
baan in 2286 onder leiding van captain
larnesT. Kirk.Kirkhad dit te danken aanhet
feit dat hij de aardegered had van een bui
tenaardsesonde (STIV).

Het schip was 305 meter lang en begon
zijn loopbaan niet geheel vlekkeloos.In het
begin van 2287 moest het schip te hulp
schietenbij eengijzeling op Nimbus lil, ter
wijl belangrijke tests nog niet waren uitge
voerd en bepaaldedelen van het schip nog
niet eens geïnstalleerd waren. (ST V). Als
laatste heeft het schip een belangrijke rol
gespeeld bij de Khitomer vredesbesprekin
gen. Het schip werd vlak na de Khitomer
conferenceuit de vaart genomen.

Dit schip kwam voor in de films: Star Trek V:
TheFinal Frontier en STVI: The Undiscovered
Country.

!ihipyard!i
Enterprise NCC 1701-8

De derde Enterprise was een Excelsior
class sterrenschip. Ze werd gebouwd in
de Antares ship yards. Dit schip werd
gelanceerd in 2293 met [ohn Harriman als
captain.

Haar eerste reis was een klein rondje om
Pluto heen met allerlei journalisten aan
boord en ook larnesT. Kirk. Dit ging mis,
omdat het schip een noodsignaal ontving
van 2 EI-Auriantransportschepen die vast
zaten in de Nexus. Door problemen met
de apparatuur lukte het alleen maar om de
passagiersvan één schip te redden. Hierbij
werd verondersteld dat larnes T. Kirk was
omgekomen. (STGenerations)

Het schip was 467 meter lang en heeft het
heelal doorkruist tot na de Gouramisector.
Ze heeft 142 sterrensystemen in kaart
gebracht en 17 first contacts gehad met
andere volkeren.

Dit schip was te zien in Star TrekGenerations
en moet ergens voor de vernietiging van de
Enterprise-Cvernietigd zijn.

Enterprise NCC 1701-C

DezeEnterprisewas een ambassadorclass
sterrenschip. Ze was gebouw in het Earth
station McKinley. Het schip was 526
meter lang.

In 2344 ishet schip verdwenen bij Narenda
111 onder captain RachelGarrett. Dit kwam
doordat Narenda 111 door de Romulans
werd aangevallen. Deze vuurden een tor
pedo af die een temporal rift opende. De
Enterprise-Cwerd toen 22 jaar in de tijd
vooruit gestuurd. Doordat de Enterprise-C
uit de normale tijdlijn was verdwenen,
kwam er een alternatieve tijdlijn waarin de
Federatieen de Klingons in oorlog waren.
Uiteindelijk kwam de Enterprise-C weer
terecht op de juiste plaats in de tijd, om
door die torpedo vernietigd te worden.
Hierdoor werd de tijdlijn weer hersteld.

Dit schip kwam voor in The Next Generation
afleveringen: Yesterday's Enterprise en
Redemption part JJ

De volgende keer is de Enterprise NCC
1701-D aan de beurt.



Van de voorzitster

Ruim2500 leden en groeiend! Bovendien
een groot aantal vrijwilligers die zich alle
maal op een of andere manier inspannen
voor de vereniging. Zoals het aanwezig
zijn bij allerlei evenementen die door win
keliersverenigingen of vanuit de gemeen
te (Oldenzaal 750) worden georgani
seerd, maar ook bij hand- en
spandiensten, trouwerijen en natuurlijk op
het gebied van de communicatie. Uiter
aard vergeet ik natuurlijk een aantal ande
re taken, maar je zult begrijpen dat we
zonder vrijwilligers, en daar vallen ook het
bestuur en de redactie onder, niet zo'n
bloeiende vereniging zouden hebben.
Het aantal vrijwilligers is de laatste maan
den enorm gestegen en we zijn dan ook
genoodzaakt, voorlopig, een 'stop' in te
lassenvoor nieuwe vrijwilligers. De enige
plek waar versterking kan worden gebruikt
is de redactie en dan met name mensen
met journalistieke ervaringen.
De eerste conventie van het jaar zit er al
weer op. Op het moment dat ik dit schrijf
moet ie nog komen, maar ik ben er eigen
lijk alweer van overtuigd dat het een erg
geslaagdeconventie is geweest.

Livelong and prosper!

Lucie Blom Calis

THE FLYII\lIi DUTCH fanclub is
Deenige NederlandseStarTrekvereniging

Postadres:
Postbus 135, 3500 AC Utrecht

Het bestuur ziet er alsvolgt uit:
Voorzitster:
LucieBlom Calis
Penningmeester:
Harm Koopman
Vrijwi//igerscoördinatie:
Yvette LeBrun
Secretaris:
Adrie Baak
Zakelijke contacten, Advertenties:
[effrey Epping
Pub/ic re/ations:
FrankMaurits
Evenementencoördinatie:
Wil Zentjens

Telefoon:
Fax:

06 - 55 90 75 43
040 - 254 83 81

Hoe word ik lid?
Lid worden kan door een briefje te schrij
ven aan de secretarisvan de TFD, Postbus
135, 3500 AC Utrecht. U ontvangt dan
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een acceptgiro. Ook kunt u zich aanmel
den via Internet: tfd@tfd.nl en via de Web
site: www.tfd.nl. Na betaling van het lid
maatschapsgeldontvangt u:
x een lidmaatschapspasjewaarmee u

korting krijgt bij een aantal winkels
die StarTrekspullen verkopen

x Korting bij bijeenkomsten
van de vereniging

)( 6 maal ons Verenigingsmagazine
)( Via onzeWebsite 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 isjammer, want u mist dan ons
verenigingsblad met alle informatie over
StarTrek.

Enquête
Zoalswe al in het vorige nummer melden:
er werden 206 formulieren ingezonden en
die zijn inmiddels verwerkt. Van de 206
lezerszijn er maar 2 die het blad na lezen
weggooien, 12 geven hem aan iemand
anders en de rest bewaart hem. U leester
gemiddeld één uur in en de meeste inzen
derswillen 6 bladen per jaar en zijn bereid
daarmeer voor te betalen.

Gemiddelde rapportcijfer
voor het blad is: 7,7
Gemiddelde leeftijd van de lezers:27 jaar
Gemiddeld geeft u f 500,- per jaar
uit aan uw hobby.

Uw waardering voor
de diverseonderdelen:
Intro 7,2
Nieuws 7,8
Verslagenconventies 7,3
Verhalen 6,8
Holodeck 7,1
Strip 5,7
Uit de doos 6,6
Videobesprekingen 7,6
Klingoncursus 6,5
Agenda 7,5
Verenigingsnieuws 7,4
Conventienieuws / verslagen 7,5
Brievenrubriek
(toen nog de gezustersDuras) 7,1
Volkeren en verschijnselen 7,7

Uiteraard gaan we deze gegevens gebrui
ken om het u nog meer naar de zin te
maken. Bijeenvolgende enquêtewillen we
minstens allemaalachten of hoger zien!

Wie geïnteresseerd is in de uitvoerige uit
slag kan een brief sturen naar het secreta
riaat, liefst vergezeld van 2 postzegelsvan
80 cent. Het toesturen kanechter wel even
duren, omdat we er een mooi verslagvan
willen maken.

SF Report Fan Fiction wedstrijd
Kun jij ook schrijven?

SFReport roept, in samenwerkingmet The
Flying Dutch, de Dutch Associationof Her
culeansand Xenites,de Babylon5 fanclub,
The D-Filesen de Dutch Mulder and Scully
Digest, iedereen op de pen op papier te
zetten en een fan fiction verhaal te schrij
ven. Alle films en series,van de populairste
tot de meest obscure, komen hiervoor in
aanmerking. Je bent vrij in je onderwerp
keuze,maar mogen we 'het millennium' of
'het einde' als suggesties opperen? De
beste inzendingen worden in de december
uitgave van SFReport als bijlage gepresen
teerd. In de tweede helft van dit jaar zullen
er tevensenkele verhalen op de SFReport
site (www.sfreport.nl) worden geplaatst.

De Spelregels:
Alle genres van fan fiction zijn welkom,
behalve verhalen met een discrimineren
de of pornografische inslag. De verhalen
zijn Nederlandstalig en hebben een leng
te van minimaal 1.000 en maximaal
15.000 woorden. Tot 1 oktober kunnen
de verhalen worden ingestuurd: via e-mail
op info@sfreport.nl of opsturen (floppy
plus print) naarSFReport, postbus 45749,
2504 BC Den Haag. De redactie behoudt
zich het recht voor verhalen te weigeren
en/of in te korten.

Wij wensen iedereen heel veel schrijfple
zier en zien de verhalen met spanning
tegemoet!

--
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Door: Robert v.d. Spek& ErikMartens

Cardassian Regova Eggs

Benodigdheden:
2 Cardassiaanseganzeneieren
eensnufje Natriumchloride,
oftewel keukenzout
sterkekruiden (naar eigen keuze)
beetje boter
1 pan
1 spatel

Door al het handelen met Cardassians,leer
ik steedsmeer gerechten van ze kennen.
Eenof andere Gul kwam met dit gerecht.
Ik moet zeggen, het is niet verkeerd. Maar
het is wel moeilijk te maken. Cardassians
eten dit vaak na een overwinning. Rare
jongens, die Cardassians...

Neem de Cardassiaanseganzeneieren en
breek ze voorzichtig kapot. Zorg dat je
twee halve eierschalenoverhoudt. Giet de
inhoud van de eieren in een beboterde
pan. Doe dan de sterke kruiden er door
heen. Neem de spatel en roer de eieren
kapot. Zorg dat er stukjesei komen. Maak
ondertussen de eierschalen goed schoon
en zet ze dan klaar met de opening naar
boven. Als de stukjesei goed gaar zijn, vul
dan de eierschalenmet de zojuist gebak
ken eierstukjes. Doe er een beetje zout
overheenen eet smakelijk!

Kchhhhhhhheeeeeeehhhhhhhhh

Klingon Zilm'Kach

Benodigdheden:
2 sinaasappels
een beetje sinaasappellikeur(cointreau)
2 borden

Zo, nu staat er weer een echte man achter
de bar. Ik hoop dat Rom het goed gedaan
heeft, anderswordt dat van zijn loon afge
trokken. Odo dacht dat ik iets aande Card
assianshad verkocht. Dat had ik ook, maar
daar gaat het niet om. Aangeziener zoveel
Klingon gerechten zijn, heb ik er nu weer
een. Het gerecht draagt de naam Zilm
'Kach. Ik meen dat het een van de lieve
lingsgerechtenisvan EsryDax,maardat zijn
ook maar geruchten. Hier komt het recept:

Neem de sinaasappelsen schil ze. Maar er
twee deeltjes van en leg ze in een mooi
vormpje op twee borden. Besprenkel de
deeltjes met sinaasappellikeur.Doe er niet
teveel overheen,want dan ishet te scherp.
Bij Klingons mag dat uiteraard wel, maar
de meeste rassen kunnen er niet tegen.
Zoals altijd bij Klingon voedsel: Serveren
zonder bestek.

Kcheeeeeeeeeeeeeeee

!i'tar Trek Fanclub
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30 april- 2 mei 1999
Fed7Con, Bonn Maritim Hotel
Gasten: Robert Duncan McNeill, JeriRyan,
BruceBoxleitner (B5), Leonard Nimoy
Website: www.fedcon.de
FedCon GmbH, Schiszleerstr.4, 0-86154
Aygsburg, bijna uitverkocht!

27-24 mei 7999
Trinity/Eurocon 99
SFconventie, HarenbergCentre Dortmund
Gasten: Terry Pratchett, Harry Harrison,
lanWatson
Toegangsprijs: DM 99
Website: www.epilog.de
Beluga Post, Frankfurterweg 18, 0-59439
Holzwickede, Duitsland

25 juni 1999
Oldenzaal 750
Rond vrijdag 25 juni bestaat Oldenzaal
750 jaar en dat wordt gevierd met de 'Dag
van de Toekomst'. Op die dag zullen veel
bedrijven zich presenteren met hun visie
op de toekomst. Daarnaast zal er een
ruimte ingericht worden als 'ziekenhuis
van de toekomst'. Maar men is bezig met
een paar extra 'krenten in de pap'.
Hoogstwaarschijnlijk zal de 2de Neder
landseastronaut op bezoek komen en een
toespraak houden en je kunt hem dus
spreken. Daarnaast is men bezig met de
plaatselijke bioscoop (die in principe posi
tief tegenover het idee staat, nu de uitvoe
ring nog) om dan weer Insurrection te
gaan vertonen. Met sterk gereduceerde
toegangsprijs (denk aan hooguit 5 piek).
Interessant, want dan is het toch alweer
een half jaartje geleden dat we die film
gezien hebben, en het iswide-screen! Er is
al veel persdie geïnteresseerdis geraakt in
deze dag en de organisatie is van mening
dat het idee van 'Dag van de Toekomst' zö
goed aanslaat,dit het feit dat de stad 750
jaar bestaat een beetje op de achtergrond
zet. Er komen in ieder geval steeds meer
aanbiedingen binnen en het wordt toch
echt een evenement dat we niet mogen
missen. Van ons wordt natuurlijk ook wat
verwacht, namelijk veel verklede mensjes
van Klingon tot Centauri en er wordt een
echte modeshow verwacht. De organisa
tie zal een heuseprijs aan de beste verkle
de persoon uitkeren!

3-4 juli 1999
WOLF 99
RadissonEdwardianHotel,Heathrow-Londen
Gast: BruceBoxleitner
Website:
www.members.aol.comjwolf359con
Wolf 359, 23 Osprey Vlose, Falcon Way,
Garston,watford, Herts.WD2 4XREngeland



Door Daniel Hagmeijer

De Dominion is een krachtig verbond van
groepen planeten in het Gamma Kwad
rant. De Dominion was 2 millennia geleden
door de Founders die honderden planeten
controleerden opgericht. De Founders zelf
werden haast nooit gezien. De brute kracht
van de Dominion werd door de [em'Hadar
gebruikt. Bijvoorbeeld wanneer de bewo
ners van een planeet in het Teplans system
in 2172 de Dominion weigerden, werden
zij gestraft door de [em'Hadar d.m.v. een
dodelijke ziekte, genaamd de Blight, Deze
ramp duurde een paar eeuwen.

In 2340 veroverde de Dominion de pla
neet Yadera Prime en de T-Rogorans in
2370. De Dominion zette geheime agen
ten uit in het Alpha Kwadrant, zodat later
in 2370, deze agenten de Dominion infor
meerde met tactische gegevens over de
Federatie en andere Alpha Kwadrant
machten. De Dominion weerstonden een
invasie van Alpha Kwadrant culturen in het
Gamma Kwadrant. Later in 2370 lieten ze
hun dank zien door het vernietigen van
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een aantal schepen en de New Bajor kolo
nie. De Dominion agenten vingen een
aantal leden van de crew van het sterren
schip Defiant in 2371 in een poging om uit
te vinden hoe sterk levensvormen in het
Alpha Kwadrant zich zouden verzetten
tegen een Dominion invasie in dat deel
van de ruimte. In 2373 maakte de Domi
nion een bondgenoot in het Alpha Kwad-

rant, de Cardasianen,dit gaf de Founders
een sterke positie in het kwadrant. Gul
Dukat brak het verbond na geheime infor
matie te hebben gehad.

_ Replica1:or ROODl-
Voor leden is er vanaf nu de mogelijkheid om een kleine advertentie te plaatsen. Niet-commerciële advertenties zijn gratis,
commerciële advertenties niet. Die laatste kosten f 2,50 per regel.
Stuur deze onderstaandebon naarThe Flying Dutch onder vermelding van: Replicator Room Postbus135, 3500 AC Utrecht.

Spelregels:
Jemag maximaal 5 artikelen per keeraanbieden. Gebruik alleen de onderstaande regelsvoor het beschrijven van je advertentie,
extra tekst of foto's worden niet geaccepteerd.
Voor dit soort advertenties gelden de voorwaarden voor ingezonden kopij zoalsvermeld bij het colofon.
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Devolgende zakengeven korting op de aangegevenwaren, wanneer u uw Flying
Dutch pas laat zien. Zorg er dus voor dat u die altijd bij u hebt!

Twilight Zone
Voorstraat 432,3311 ex Dordrecht

Wonderland
Soembawastraat54a,
1095 xe Amsterdam
Zie ook onze advertentie

Simtasla
Nieuwe Haven 116, 2801 Ee Gouda
Zie ook onze advertentie

Hobby Modelbouw Dordrecht
Voorstraat 360,3311 ex Dordrecht

The American Book Centre
Kalverstraat185, 1012 xe Amsterdam

Card &: News strips
Agnietenstraat 12, 2801 HXGouda

Eppo Stripspeciaalzaak
KleineBerg 33, 2611 JSEindhoven

The Gamekeeper
Hartenstraat 14, 1016 CBAmsterdam

Toyrific
Heemraadstraat3, 3131 VGVlaardingen

Warp 9
Haarlemmerstraat 269, 2312 DT Leiden
Zie ook onze advertentie

Boekhandel De Kier
Nieuwe Rijn45, 2312 JGLeiden

C's
Lengweg 82, 3192 BLHoogvliet
Zie ook onze advertentie

American Bookshop
LangePoten, Den Haag

SlMTIlSlIl GOES WARPSPEED ~ ~gal~Y(!JJI!c~~§
Wij leveren middels postorder verkoop:
• Alle Star Trek series en Babylon 5 (zonder ondertiteling)
• Amerikaanse NTSC-VHS import
• PALen NTSC Laserdiscs en DVD's
• Sciencc Fiction Mcrchandise
• Sial' Trek Uniforms en (gesigneerde) foto's

~: Bij vaste verzending van series géén verzendkosten.
Sorry! NoSubtitles· Postbus 412, 2180AK Hillegom

Tel.: Fax: 0252 - 52 5528
E-mail: info@sorry.dernon.nl· Website: www.sorry.demon.nl

vernieuwde website op:
hLLp://www.bos.nl/simtasia

10% korring VOOI' Flying Duteli leden
op Sial' Trek artkelen (5% op video's)

Nieuw winkel adres: I I

Telefoon 0182 - 51 6865 E-mail: simtasia@simtasia.nl
Geopend: di lim \'1' 10.00 - 18.00 uur

zal 10.00 - 17.00 uur, donderdag koopavond TOTAAL RUIM 22.000 TITELS LEVERBAAR~--- - ~--

Vind je dit ook
geweldig nieuws
en wil je Visionair.
ontvangen?

Stuur voor een abonne
ment of een los nummer
een brief met je naam en
adresgegevens naar:
Visionair, Robinsonstraat
60,8923 AT Leeuwarden,
Of E-mail naar.
visionair@hetnet.nl



De nieuwe
WARPg CATALOGUS

is uit!
sestel hem.
vandaag nOi, 66

sel: 071 - 514

Beanie Babies
Oegrootste rage in de USA.
Nu Dok in StarTrek125,- pistuk

Keuze uit:
vuteen. Mugalo, Klingon Targ,

Gorn Captain, Ferengl, Andorian

:.•'
.",
Classic Faces
T-Shirt 1Q9,ss
verkrijgbaar in
L en XL

Nieuw!
Insurrection
kleding
Wittejas
S tlm XXL
UndershirtwH
S tlm XXL
Undershirt blauw
S tlmXXL

Speciale prijs
Bel nul

Seven of Nine
T-Shirt1Q9,95
nieuwste print
verkrijgbaar in
L en XL

Nu! Enterprise-C
Bouwmodel 169,95
Het enige model dat nog
nooit is uitgegevenl

6" Borg Queen Diorama
Handgeschilderde en gelimiteerde
uitvoering van deze UltraBorg,
inclusief prachtige achtergronddiorama
1'99,95

Insurrection
Enterprise-E
Bouwmodel 169/5

USSDefiant
T-Shirt 1Q9,s5
verkrijgbaar in
L en XL

The Driginal Series
Trading Cards Season 111

Perpakje 16,95
Comoieieset van 75 kaarten130,

Specials: op aanvraag

Neelix's Cookbook
Boordevol lekkere en aparte

StarTrekgerechten in dit prachtige
boek, een must voor de kookgek

1Q9,95

Enterprise-E
Wandklok
Speciale
TFO-prijs 189,95

nu WAHPg
Ook 0 .~ 'P Inlernel:

WW.WBrp9.nl
BeZoek nu 0
o " nZen-'me caI;:>'QloguS!
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