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"Federation Science" in de Kunsthal

Redactioneel
Het laatste nummer van 1999. Het laatste nummer van dit millennium (al is
niet iedereen het daar mee eens).
Bestuur en redactie meenden dat we
van dit nummer iets speciaalsmoesten
maken. Dat hebben we gerealiseerdmet
een extra dik nummer én een cadeautje.
Helaas voor de losse nummer kopers:
die moeten dit fraaie presentje missen.
Hebt u het ook gelezen? In de brief bij
de jaarlijkseacceptgiro stond dat we volgend jaar met eenvernieuwd blad uitkomen. De redactie heeft zich even flink
achter de oren gekrabd. Immers, het
blad is toch net vernieuwd? Navraag
bracht duidelijk dat een al te enthousiaste ex-secretarishier meer van wist. Dus
de penningmeester trof geen blaam.
Let vooral op de uitknippagina. Hang de
ballen in de boom en daarmee wensen
wij u fijne kerstdagen en een gladjes verlopende jaar/millenniumwisseling toe.
LBC
P.S.Kijk regelmatig op www.tfd.nl
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Onder redactie van:
Kirsten Bloemsma en Tuvok

Brieven
lt's a big universe, so do something!
Make it so.
990601

Email adres.Khospers@worldonline.nl.
(end translation)
Try :-) and do the things you do so weil, to
find your way home.
KinaKira
Voor zover de voyager databank bekend is, is
Wesley nooit gekloond. Weet je zeker dat het
geen Founder is? Wie wil jou helpen? Ik kom
alleen in aktie bij echte kidnapping.

Oproep:
Selekt groepje serieuze fans zoekt mede990603
fans om live-roleplaying game te beginnen
van StarTrek. De bedoeling is om met startende spelerservaring op te doen, om dan BesteFlying Dutch mannetjes en vrouwtjes,
volgend jaar mei of juni in de Efteling een Ten eerstewil ik jullie complimenteren met
level 3-4 roleplaying game te spelen tussen het te gekke blad en de fanclub. Ik ben lidde bezoekersmet maximaal zo'n 60 spelers! nummer 4449 en heb een tip/klacht je.
Ben jij een serieuze fan, die het leuk vind Ik heb laatst wat bij Warp 9 besteld en toen
om zelf avonturen te beleven zoalsCaptain ik vroeg of ik korting had i.v.m. de clubpas
[aneway of Lieutenant Barclayen je houdt kreeg ik te horen dat iedereen al korting
van aktie, avontuur en humor in een ver- kreeg en dat ze dat niet speciaal voor ons
deden. Op zich niet erg als zij dan in vertrouwde StarTrek omgeving?
Neem dan even contact op met Michel volg niet meer worden vermeld in de lijst
met winkels waar je met je pas korting
'The Assimilator' van Hoesel, telefoon
06 - 59 87 10 01. We geven je dan allerlei krijgt. Of het moet er gewoon bij worden
starter-info over het creëren van je eigen vermeld.
Star Trek karakter en wanneer en waar er Verder wilde ik vragen of het mogelijk is
om met de acteurs en actricesvan StarTrek
wordt gespeeld.
te schrijven. En waar naartoe ik het dan
Wat een interessant plan. Level 3-4 rote- moet sturen. Hopelijk krijgt al het bovenste
gehoor en heb ik jullie en jullie mij kunnen
playing game? Is dat zwaar? De computer
van Voyager geeft geen uitsluitsel over de helpen. Daar gaat het allemaal toch om
dacht ik zo.
zwaarte van dit soort levels. De computer
Beetje afgezaagd maar 'live long and
kent helaas alleen krachtvelden ...
prosper'.
(Ik ook trouwens)
Eentevreden klant.
990602

4449? Seven of Nine kent jou identificatie
niet? Op welke Borg Cube heb je gediend?

Bij de replica tor werkt de korting al helemaal
Dear Tuvok,(Computor translated)
Onlangs heb ik het loffe Star Trek niet! Schrijven. .. Kijk eens in vorige uitgaven
van TFD. Daar staan alle adressen in fanMonopoly - Alpha Quadrant gekochl,
helaaszat daar een foutje in, en dat heb ik clubs van acteurs/actrices.
te laat ontdekt, dus ruilen kan niet meer.
Eenof andere Aliën heeft namelijk Wesley
990604
Crusher gekloond, want die zat er twee
maal in en Geordi la Forge gekidnapped,
die ik mis. Graag zou ik willen weten hoe ik Hallo tweevoeters,
Geordi kan opsporen en eventueel de ge- Ik ben Duimpje,
kloonde Wesleyvoor Geordi kan ruilen. Alle een Siamese kater
info kan worden doorgegeven aan dit van bijna 2 jaar.
Zoals je hier op de
foto kunt zien ben
ik een grote fan
Wil je reageren op een van deze brieven?
van Star Trek. Mijn
Schrijf het nummer van de brief in de linkerbovenhoek van een envelop en schrijf
bazinnetje heeft
liever niet dat ik in
ook de naam van die persoon op de envede boekenkast zit,
lop. Stop hierin je brief en frankeer hem
maar omdat ik
voldoende. Stop nu deze envelop met je
daar
van alle
brief in een andere envelop waarop je het
mooie Star Trek
adres van The Flying Dutch noteert (zie
spulletjes
kan
vereniging). Vergeet ook niet deze envelop
genieten vindt ze
te frankeren. Enveloppen zonder voldoenhet goed, zolang ik
de postzegels worden niet doorgestuurd!

maar niks stuk maak. Ik doe dus altijd heel
voorzichtig, dal begrijpen jullie wel!
Ik vind het jammer dat TNG afgelopen is,
daar deed namelijk een hele goeie acteur in
mee die de rol van Spot (de kat van Data)
speelde.Vooral de aflevering waarin hij was
veranderd in een leguaan vond ik erg goed.
Ik ben benieuwd hoe lang ze eroverhebben
gedaan om die make-up aan te brengen!
DS9 vind ik ook heel goed, die Cardassian
Voles had ik wel achterna willen zitten!!!
Ik kijk graag in jullie blad en ik ben blij dat
hij nu 6x per jaar komt en helemaal in kleur
is. Ga zo door!
Kopjesvan Duimpje.
Dank je wel, Duimpje
Helaas heeft Voyager geen huisdieren. Af en
toe creeër ik op het holodeck mijn Vulcon
huisdier om mijn heimwee te onderdrukken.

990605
Besteredactie,
Vanmiddag viel bij mij de nieuwe nieuwsbrief op de mat en ik moet zeggen: geweldig!! Ik vind het te gek dat het blad nu
helemaal in kleur verschijnt. En dat tientje
extra lidmaatschap vind ik helemaal niet
erg. Ik haal de kosten van het lidmaatschap
er altijd makkelijk uit door het kopen van
boeken bij The American Bookshop.
Is trouwens een goede aanrader voor andere leden. Ze hebben er een grool aanbod
van StarTrek boeken, zowel Fictie als NonFiction en geven op vertoon van je kaart
10% korting.
Verderwil ik nog zeggen dat jullie vooral zo
door moeten gaan en ik kijk vol spanning
uit naar de laatste (snik) conventie van
deze eeuw, dit jaar en dit millennium in
Dordrecht.
Tot ziens!!
lantineke Mulder, Westervoort

ME!ssagE!!i
voor mij persoonlijk een leuke ervaring
geweest om met de verschillende media in
contact te komen. Daar waren bijvoorbeeld SBS-6,Veronica'slive line, de Avro en
vele anderen. Ik heb de infolijn zo'n anderhalf jaar bij me gehad en zal al mijn ervaringen niet snel vergeten. Ik hoop dat ik
jullie nog te woord kan blijven staan. AI is
het niet meer via de infolijn, dan toch wel
tijdens één van onze mooie conventies.
Met vriendelijke groeten,
communications-officer,
Helma D. Cijs.
Beste Helma,
Enorm bedankt voor je inzet tijdens de afgelopen periode. Het is niet makkelijk om communications-officer te zijn. Op voyager is
Neelix een beetje onze ambassadeur, maar
we hadden liever jou gehad ...
Neelix kan het beter bij koken houden, tenminste ... als de replica tor het niet doet en...
de noodrantsoenen op zijn ...
Tientje? Alles wat wij nodig hebben om te
leven, is de replicator. Geld heeft bij ons geen
betekenis meer. Alhoewel Tom Paris een aantal Holodeck programma's heeft, die over
gokken gaan! Zegt je dat iets?

990606
leuk om in The Flying Dutch te lezen dat er
een mailinglist over Star Trek is.
Maar weten jullie dat er ook een
Nederlandstalige newsgroup nl. kunst.
st-tantasy is. In deze groep wordt ook zeer
veel over star trek gediscussieerd.
Pieter Kleine
Waar wordt over gepraat? Of we nog thuis
komen in het alfa kwadrant?

990607
Stardate 991020
Ik wil de redactie en opmaak afdeling van
The Flying Dutch feliciteren met de grote
vooruitgang van het steedsmooier uitziende clubblad. Ik ben al ruim 2 jaar lid en heb
grote vooruitgang van de club meegemaakt. Helaasben ik nog niet in de gelukkige omstandigheid geweest om op de
Star Trek dagen aanwezig te zijn. Maar ik
heb wel een andere zeer mooie ervaring
opgedaan door TFD. Ik heb namelijk sinds
lange tijd elektronisch postcontact met
mijn neef Marcel Zuiderveld. Hij is ook bij
jullie goed bekend. Hij en ik mailen regelmatig met elkaar en het gaat altijd over

Star Trek. En ik wil graag het volgende over
mijn favoriete ster zeggen. Kate Mulgrew
speelt in haar rol als kapitein een grote
moeder figuur ten opzichte van de crew.
Zij stelt iedereen op hun gemak, terwijl zij
zichzelf wel eens ongemakkelijk voelt. Zij is
echt een goed voorbeeld van een sociaal
gevoelige gezagvoerder. Daarbij vind ik de
crew van de Voyager heel anders dan die
van de EnterpriseD.
In de herfstvakantie ga ik met mijn gezin
naar Star Wars en ik hoop daar net
zoveel plezier in te hebben als bij Star
Trek. Ik wens de Flying Dutch nog
een vruchtbaar bestaan, zodat we
allen Star Trek van dichtbij kunnen
meemaken.
Live long and prosper.
Ewold Westerhof, Hoogezand.
Bedankt voor het compliment. Jammer
dat je nog niet aanwezig hebt kunnen
zijn op één van onze bijeenkomsten.
Voor Startleet zou dat op een reprimande op je staat komen te staan of krijgsraad. Ik verwacht dat je volgende keer
wel aanwezig bent.

Info lijn
Na lang nadenken heb ik besloten om
met de infolijn van de Star Trek vereniging te stoppen. Ik heb jullie met
het grootste plezier te woord gestaan
en zal de vele fijne telefoontjes missen.
Naast de minder leuke telefoontjes
die je soms ook wel eens krijgt, is het

Tot zover, live long and prosper...

Report:
Door: Kirsten Bloemsma

International Astronautical Fed
"Invitation to the stars"
In de week van 4 tot en met 8 oktober werd
er in de RAl in Amsterdam de eration gehouden. Er was een ruimtevaarttentoonstelling
en er werden diverse lezingen en seminars
gehouden. De eerste drie dagen was het voor
bedrijven, de laatste twee dagen was het ook
voor het grote publiek.

Op een gegeven moment kregen wij een
seintje dat we mee moesten komen, omdat
we aan jennifer zouden worden voorgesteld. Maar ja, we konden de tafel natuurlijk niet zomaar onbeheerd achter laten.
Gelukkig voor ons liep er net een TFD-lid in
de buurt, die we met de nodige overredingskracht zover kregen om de tafel even
voor ons te bemannen. Guido, bedankt!

En toen gingen we dus met ons zessenop
weg naar jennifer. We namen onze fototoestellen mee, want wie weet.
Daar stond ze dan, een klein, bleek, blond
Wij als The Flying Dutch hadden het voor- vrouwtje dat eigenlijk niet goed wist wat ze
recht op 7 en 8 oktober uitgenodigd te zijn met alle belangstelling aan moest. We steldoor Frank jansen van Fokker Space. We den ons allemaal aan haar voor en prokregen een bestuurstafel aangeboden en beerden een praatje met haar aan te
knopen, maar jennifer reageerde eigenlijk
mochten onszelf natuurlijk promoten.
Maar dat was nog niet alles: jennifer Lien nergens op. Af en toe keekze dwars door je
(beter bekend als Kesuit Voyager) was ook heen. Of ze nou last had van jetlag of dat
uitgenodigd en samen met Frank Maurits ze gewoon uitermate verlegen was of dat
er iets anders aan de hand was, was niet
mocht ik een interview met haar houden!
duidelijk. Gelukkig was haar moeder
Onze stand had een strategische plaats Dolores wel vreselijk enthousiast, dus hebgekregen: naastde ingang van de Speakers ben we maar met haar een babbeltje
gemaakt.
Corner. Hier werden diverse lezingen
gehouden, onder andere door onze weerman Erwin Krol (je weet wel: van de hand- Na het maken van een aantal foto's ging
jes) en onze tweede Nederlandse astronaut jennifer handtekeningen uitdelen. Ze had
zelf een doos met foto's van KesmeegenoAndré Kuipers (opvolger van Wubbo
Ockels,die deze dagen ook aanwezig was). men die je kon kopen voor f 10,-- en laten
signeren. In haar contract had ze laten
Hierdoor hadden wij veel aanloop.
De mensenwaren ook echt geïnteresseerd. opnemen dat ze dit mocht doen. De menEr kwamen allerlei nationaliteiten langs: sen van de organisatie vonden dit nogal
Duitsers, Amerikanen, Australiërs en de raar. Frank Maurits heeft ze uitgelegd dat
nodige japanners, die allemaal met ons dit de normaalste zaak van de wereld is en
(we waren uiteraard in uniform) op de foto dat de fans dit ook wel gewend zijn. Het
wilden. De meeste mensen kenden Star leukste was, dat ze de foto's personaliseerde, dus dat ze je naam erbij zette. De meesTrekwel of hadden wel eens gekeken.
te mensen wisten niet wie ze was en dat

legden wij ze dan maar uit. Na een tijdje bij
jennifer in de buurt te hebben rondgehangen, hebben wij Guido (tot zijn grote
opluchting!) weer afgelost.
Wat later op de dag werden wij weer
gevraagd om mee te komen voor wat
foto's. jennifer zat hierbij in een apparaat
waarin astronauten worden getraind. Het
ding bestaat uit een drietal ringen in elkaar,
die afzonderlijk van elkaar kunnen draaien.
Zo wordt het evenwichtsgevoel en richtingsgevoel van de astronauten getraind.
Voor f 5,-- kon je zelf ervaren hoe dit aanvoelt. Natuurlijk werd jennifer niet rondgedraaid, dat mocht ook niet van de
verzekering. Ze zat gewoon in het apparaat
en wij stonden er naast. Dolores stond op
een afstandje voortdurend naar jennifer te
gebaren dat ze toch vooral moest lachen.
Na deze fotosessie hebben wij jennifer
voorlopig maar even met rust gelaten.
Zelf hebben de mensen die achter de
bestuurstafel stonden regelmatig over de
tentoonstelling rondgelopen. Hierbij hadden zij veel bekijks, vooral onze Borg
(Chantal de jong) en onze Klingon (Wil
Zentjens). Er waren zelfs kinderen die om
onze handtekening vroegen! Bij diverse
stands kon je gratis pins, posters en foldertjes krijgen en er werden veel video
films vertoond.
Ook waren Kuifje,
Kapitein Haddock en professor Zonnebloem in hun 'Mannen op de maan' outfit te bewonderen.
jennifer Lien (Kes)
Om vijf uur stond het interview met
jennifer Lien gepland. jennifer speelde in
de eerstedrie seizoenenvan Voyager de rol
van Kes, de Ocampa die de
Holodokter assisteertin de ziekenboeg en de vriendin van
Neelix, de scheepskok. De
laatste aflevering waarin zij te
zien was, is de tweede aflevering van het vierde seizoen
getiteld 'The Gift'.
Het interview vond plaats in
de Speakers Corner, op een
klein toneeltje
voor een
publiek van zo'n 50 mensen.
We mochten dit interview niet
in ons Starfleet uniform houden, vandaar dat wij ons een
half uur van tevoren omgekleed hadden.
Frank stelde jennifer eerst
even in het kort aan het
publiek voor, zodat iedereen
wist wie zij voor zich hadden.
Tevens vroeg hij aan haar of

Report:
het goed was dat wij haar gewoon jennifer
noemden. Dit was geen probleem.
jennifer,

ben je al vaker in Nederland

geweest?
ja, ik ben zo'n anderhalf jaar geleden twee
keer in Amsterdam geweest op doorreis. Ik
heb een fiets gehuurd en heb door de stad
gefietst. Ik vond het erg leuk, de mensen
waren erg aardig.
je bent op 24 augustus 1974 in IIlinois
geboren. Waar woon je nu?
Ik woon nu vlak bij LosAngeles.
Wat was het vervelendste aan de rol van
Kes?Het opmaken van de Ocampa oren?
Nou, eigenlijk vond ik helemaal niks vervelend. Het aanmeten van de oren duurde
zo'n anderhalf à twee uur, maar dat hoorde
bij de rol, dus ik klaag er niet over.
Had je zelf enige invloed op de manier
waarop Kesuit de seriegeschreven is?
Nee, daar had ik geen invloed op, dat is
helemaal door de schrijversgedaan.
Zou je het zelf andersgezienwillen hebben?
Nee, ik denk dat het zo goed was.
Heb je überhaupt enige invloed op scripts?
Nee, vrijwel geen enkele acteur kan iets
aan het script veranderen.
In de laatsteafleveringen had je ineens een
andere haardracht: je had lang haar. Wat
was de reden hiervan?
Ikzelf had daar geen reden voor. Die veranderde haardracht lag gewoon vast in het
script.
In jouw laatsteaflevering 'The Gift' speelde
je een emotionele scènemet janeway. jullie
hadden tranen in jullie ogen. Waren dit
echte tranen?
ja, het was een emotionele scène om te
spelen, omdat het niet alleen een afscheid
in de aflevering was, maar ook een echt
afscheid. Ik kan me dan ook niet herinneren dat het neptranen waren.
Is het waar dat Kesterugkomt in een toekomstige afleveringvan Voyager?
Niet dat ik weet. Ik heb daar nog niks van

gehoord.
Zou je het leuk vinden als er zo'n aflevering kwam en
zou je weer mee
willen doen?
Ik zou in principe
wel mee willen
doen, maar het ligt
een beetje aan het
script. Ik hoef ook
niet persé terug te
komen als Kes. Als
ze een andere rol
voor me hebben
die ik leuk vind,
vind ik dat ook
best.
jennifer, als je net
als Kes maar een
jaar of acht te
leven zou hebben,
wat zou je dan
doen met je leven?
Nou, ik zou vooral
heel erg van het
leven genieten.
Kes is erg paranormaal. Geloof je zelf
in dit soort dingen?
Nee, helemaal niet!
Hoe is het om de 'Blue screen' scènes te
spelen?
Niet zo bijzonder eigenlijk. je krijgt goed te
horen wat er van je verwacht wordt en dan
speel je dat. Het is wel een beetje raar om
het terug te zien, maar meestal is het toch
wel zoals je verwacht had. Het went snel.
Had je enig idee dat acteren in Voyager
zo'n invloed op je leven zou hebben?
Ik had wel van tevoren van andere StarTrek
acteurs gehoord hoe het zou zijn, dus ik
was er wel een beetje op voorbereid.
Ontvang je nog steedsveel fanmail? En zo
ja, beantwoord je alle brieven?
Ik ontvang inderdaad nog steeds heel veel
post. Ik probeer de meeste brieven wel te
beantwoorden, maar gelukkig heb ik ook
iemand die me erbij helpt.
Heb je nog steeds contact met Ethan
Phillips (Neelix), Robert Picardo (Holodoc)
en Kate Mulgrew Uaneway)?
ja, ik spreeken zie ze regelmatig.
Is het waar dat jij en Kate Mulgrew erg
goed met elkaar konden opschieten?
Zeker,we konden goed met elkaaroverweg.

Volg je nog steeds de avonturen van
StarshipVoyager en zijn bemanning? Enzo
ja, wat vind je ervan?
Ik kijk inderdaad zo af en toe nog naar de
afleveringen. Ik vind het nog steeds een
goede serie.
Behalve in Voyager heb je nog in diverse
andere televisieseriesgespeeld.Welkevond
je het leuksteom te doen?
Ik vond het eigenlijk allemaal even leuk. Ik
heb niet echt een voorkeur.
Wat vind je het leukste om te doen, conventies, interviews, reizen?
Ik vind alles eigenlijk even leuk.
jennifer, kun je ons iets vertellen over de
dingen die je hebt gedaan sindsje Voyager
hebt verlaten?
Ik heb van alles en nog wat gedaan; series,
films, voice-overs. Maar op dit moment
ben ik op zoek naar werk.
In de film 'Another World' speeldeje de rol
van Hannah, een wees. De rol lijkt een
beetje op die van Kes,zij is ook alleen.Vind
je het leuk om dit soort rollen te spelen?
Leeshet antwoord op pagina 6 »

Report:
«

Vervolg van pagina 5

Nee, niet persé. Het heeft geen overeenkomsten met mijn eigen leven. Mijn moeder is hier nu ook, dus ik ben geen wees.
Het was gewoon een rol, maar het is er
wel eentje die me goed past.
In sommige film projecten en televisieshows speelde je alleen met je stem. Vind
je dit leuker dan bijvoorbeeld shows als
'Alien Voices'?
Het maakt mij niet zoveel uit.
Ik vind eigenlijk alleswel leuk.
Wat zijn je hobbies?
Ik hou van van alles en nog wat. Tuinieren
zoals Kesvind ik niks en ik ben ook niet in
medicijnen geïnteresseerd.Ik heb niet echt
een specifiekehobby.
Heb je huisdieren?
ja, ik heb een zwarte kat. Als ik er niet ben,
zorgen vrienden voor hem.
Heb je een computer en surf je wel eens
over het internet?
Ik heb wel een computer, maar ik zit nooit
op het internet.

Er zijn veel internetpagina's over jou. Meer
dan 3800. Vind je dit vervelend?
Nee, ik verdiep me daar niet in.
Kom je nog eens naar Europa voor een
conventie?
Volgend jaar februari kom ik naar Engeland
voor een conventie.
Op een conventie in Engeland zei Tim Russ
(Tuvok) dat hij nogal wat grappen had uitgehaald op de set, ook met jou. Klopt dat?
Tim Russwas zeker een grappenmaker. Hij
haalde bij mij ook wel wat grappen uit.
Veel acteurs verkopen hun foto's zodat de
opbrengst hiervan naar een goed doel kan.
Heb jij ook zo'n goed doel?
Niet meer, maar ik heb er wel een gehad:
Camp Laurel. Dit was een soort vakantie
kamp voor zieke kinderen zodat ze hun
zorgen even opzij konden zetten.
je bent nu op een congres over Ruimtevaart programma's, onderzoek en ontwikkeling. Ben je geïnteresseerd in dit soort
zaken?
ja, ik vind het allemaal erg interessant.
Maar volgens mij interesseert bijna iedereen zich voor de ruimtevaart.
Als je nu een ticket zou krijgen naar de ruimte met de
technologie die je hier ziet,
zou je dan gaan?
Nou, ik zou best wel willen,
maar dan moet ik er wel
absoluut zeker van zijn dat
het veilig is om te gaan.
Hoe kom je op evenementen
zoals dit? Vraag je er zelf om
of wordt dit via Paramount
of je manager geregeld?
Ik ben momenteel op zoek
naar werk, dus ik pak alles
aan. Dit soort zaken worden
meestal door mijn manager
geregeld.
En dat waren dan de vragen.
Het lijkt zo op het eerste
gezicht heel wat, maar het
was verschrikkelijk moeilijk
om jennifer aan het praten te
krijgen. De meeste vragen
beantwoordde ze het liefst
met een simpel 'ja' of 'nee'.
Het was voor ons dan ook
echt doorvragen om er toch
maar iets uit te krijgen. We
hadden een uur de tijd
gekregen om haar te interviewen, maar na zo'n 20
minuten zijn we er maar mee

gestopt. Je kon de opluchting van haar
gezicht aflezen toen ze het podium afstapte. jammer, want je hoopt in de loop van
een gesprek nog op veel meer vragen te
komen of voort te kunnen borduren op iets
dat ze zegt, maar dat was hier helaas niet
het geval. Gelukkig dat we met ons tweeën
het interview deden. Zo kon je nog snel
(terwijl de ander op dat moment bezig was
haar te interviewen) ietsverzinnen om later
te vragen. Achteraf kregen we complimentjes van de mensen van de organisatie
dat we er toch nog zoveel van hadden
weten te maken.
Van haar moeder Dolores vernamen we
nog dat jennifer een 34-jarige zus heeft en
een 27-jarige broer. jennifer is dus de benjamin. Dolores was zelf nota bene op 7
oktober jarig, ze werd 52. Hoewel we dat
dus een dag te laat vernamen, werd spontaan het 'Happy Birthday to you' ingezet
door alle aanwezige trekkies.
In het bijzonder willen we via deze weg
Frankjansen van FokkerSpacenog hartelijk
danken voor zijn uitnodiging en het feit dat
hij dit interview mogelijk heeft gemaakt!
Verder willen we de volgende personen en
instellingen bedanken:
Willem van der Eist, Annemiek van Iersel,
en alle medewerkers van Congrex Holland
B.V.; Boeing; Dhr. E.E.Weelinck, Ministerie
van Economische Zaken; Netherlands
Industrial Space Organization NISO; en
natuurlijk FokkerSpace!

-
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Door: Hj Brakels
Aan alle aardbewoners, de redactie en
lezersvan dit blad in het bijzonder.
Binnenkort kan er een ernstige anomalie
plaatsvinden in één van de Aardse tijdrekeningen. De oorzaak is een besmettelijke
vorm van massapsychosedie ontstaan is
door de nadering van het tweeduizendste
jaar van de zogenaamde christelijke of
Gregoriaansejaartelling.
Massaalheeft men elkaar ervan overtuigd
dat de komst van dat jaar het einde van een
eeuwen een millennium betekent.
Alle uitgaven van TFD zijn o.a. opgeslagen
in de Central Archivesvan het Department
of Temporal Investigations (DTI). Bij een
controle kwam aan het licht dat de redactie
van dit blad in het vijfde nummer van 1999
aankondigde dat het decembernummer
het laatstevan het millennium zou zijn. De
Deep-Con bijeenkomst in november 1999
werd als laatste van de eeuw genoemd.
Ook de redactie is dus helaasbesmet door
de eerder genoemde massapsychose.
Als agent van het DTI ben ik met een shuttle via de 'slingshot' -methode teruggereisd
naar december 1999. Nog juist op tijd ben
ik gearriveerd om de tijdrekening toe te
lichten, in de hoop de massapsychosein
ieder geval bij de redactie en lezersvan dit
blad te voorkomen of te verhelpen. Het
verkeerd benoemen van een tijdstip kan
namelijk ernstige gevolgen hebben voor
alle toekomstige gebeurtenissen. Eenalternatieve tijdlijn kan ontstaan! Dit moet ten
allen tijde voorkomen worden!

Intelligencl!

Om de anomalie te verhelderen moet ik u
iets uitleggen over de geschiedenisvan de
genoemde jaartelling. Eengeschiedenisdie
van toevalligheden en onenigheden aan
elkaar hangt.
In uw eeuw draait M-klasse planeet Aarde
al bijna 5 miljard jaar haar baantjes om Sol,
de ster die u 'zon' noemt. Het heeft lang
geduurd voordat uw verre voorvaderen
door hadden hoe lang een jaar duurt, de
tijd waarin Aarde één zo'n baantje draait.
Die kennis heeft men in eerste instantie
vooral te danken aan de Egyptenaren. Hun
tijdrekening werd overgenomen door
[ulius Ceasar.Aan hem heeft u de indeling
in twaalf maanden en het afwisselend aantal dagen per maand te danken, en tevens
de (bijna) eenmaal per 4 jaar voorkomende
extra dag in de tweede maand.
Zelf gaf hij zijn naam aan één van die
maanden: juli. Zijn opvolger keizer
Augustus wilde niet achterblijven en noemde ook een maand naar zichzelf.
Vanzelfsprekendkon die maand niet korter
zijn als die van julius, vandaar dat beide
maanden 31 dagen tellen. Een van de
voorbeelden dat uw tijdrekening eigenlijk
van toevalligheden aan elkaar hangt: de
grootheidswaanzin van twee keizers heeft
u twee opeenvolgende evenlange maanden bezorgd.
De basisvoor uw kalender is dus hoofdzakelijk tot stand gekomen in de Romeinse
tijd. En nu komt het: het Romeinse cijferstelsel kent geen nul! Er is dus nooit een
'jaar nul' geweest, de Romeinen begonnen
hun jaartelling bij 1 (volgens uw jaartelling
was dat in het jaar 46 v.Chr.).

-

In de zesde eeuw werd de juliaanse kalender omgezet in de Christelijke jaartelling:
men rekende bij benadering (dus alweer
zo'n toevalligheid) terug tot de geboorte
van Christus en noemde dat nu het begin
van het jaar 1. Let wel, ook toen bestond
de nul nog niet. Het getal nul behoort tot
het tientallig Arabische cijferstelsel dat pas
in de twaalfde en dertiende eeuw in het
toenmalige Europa in zwang raakte. Het
jaar nul wordt in uw taal slechts in gezegden gebruikt en is niet meer dan dat:
spreekwoordelijk.
Op 1 januari van het jaar 1 begon dus uw
huidige jaartelling. Als u even meetelt: de
eerste eeuw duurde dus van het begin van
het jaar 1 tot en met het jaar 100. De 20ste
eeuw duurt dus ook van het begin van het
jaar 1901 tot en met het jaar 20001 Ergo,
de eeuwen het millenium waarin u nu leeft
eindigen op 31 december 2000, geen dag
eerder. Althans, als u de Gregoriaansejaartelling de uwe noemt. AI met al zijn er in
uw tijd namelijk nog zo'n 40 - meest op
religie gebaseerde - jaartellingen
in
omloop: Iraniërs leven in uw 1999 bijvoorbeeld in het jaar 1377, Ethiopiërs in 1990,
Boeddhisten in 2543, en de joodse jaartelling bevindt zich al in het jaar 5759!
Toevalligheden, meningsverschillen.
Buiten genoemde andersdenkenden is
gelukkig nog niet iedereen in uw periode
besmet met de massapsychose:in het Artis
Planetarium te Amsterdam kunt u het ontstaan van uw jaartelling op fraaie wijze toegelicht krijgen. Daar draait nog tot en met
maart 2000 het programma
'Sleutel tot 2000', waarin bovengenoemd geschiedenislesje verhelderend
in beeld wordt
gebracht.
Als u een eenzame tijd reiziger niet
gelooft, ga daar dan eens kijken.
(Informatie over vertoningstijden:
tel. 020 - 523 34 52)
Ik hoop dat de lezersen de redactie de temporale dwaling inzien,
zodat we verstoken zullen blijven
van een alternatieve tijdlijn. Ik
weet dit pas zeker als ik terugkeer
naar mijn eigen tijd. Is daar niets
veranderd, dan heeft mijn tijd reis
geholpen. Maar dat moet haast
wel zo zijn, anders was ik nu niet
hier om u te waarschuwen ... !
Verwarrend, die tijd reis paradox!
DTI-agent Henry j. Brooks.

PE!r!ional
Door: Robert v.d. Spek

Seven of Nine
Vrouw in hart en nieren, Borg in geest en
diverse implantaten. Voyagers meest sexy
vrouw, Seven of Nine, heeft al heel wat
teweeggebracht in de Stortrek wereld. Ze
verschijnt pas twee jaar in StarTrek Voyager,
maar is nu al het populairste personage van
het hele universum.

Seven of Nine heeft niet altijd de naam
gehad die ze nu heeft. Voordat ze werd
geassimileerd door de Borg, heette ze
Annika Hansen. Ze was een dochter van
Han en Seka Hansen, een gelukkig
getrouwd stel. Annika was een doodgewoon meisje dat een doodgewoon leven
leidde, zoals zoveel kinderen in de
Federatie. Haar ouders waren een van de
bekendste pioniers van hun tijd. Met hun
eigen sterrenschip, de SS Raven NAR32450, maakten zij als eerste ontdekkingsreizen in het uitgestrekte heelal, in de
richting van het Delta-kwadrant. Omdat
haar ouders dus geen vast huis hadden
(een sterrenschip verplaatst zich namelijk
heel snel), moest Annika met haar ouders
mee. Tot Annika's zevende levensjaar had
ze een leuke, avontuurlijke jeugd. Daarna
zou ze een bijzonder nare jeugd krijgen.
In 2353 kwam de SSRavenvoor het eerst
in contact met de Borg, toen nog in het
Delta-kwadrant. Annika en haar ouders
waren zeer waarschijnlijk de eerste mensen
die door de Borg werden geassimileerd.
Omdat ze nog een klein meisje was en de
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Borg geen kleine Borgjeswillen, werd haar
groeiproces gigantisch versneld. In drie
weken had de zevenjarige Annika het
lichaam van een vrouw van twintig.
Achttien jaar lang ging Annika, nu Sevenof
Nine genaamd, door het leven als Borg.
Haar gedachten waren gelijk aan die van
miljoenen andere darren. Ze had geen
eigen wil, maar had toegang tot alle informatie van duizenden beschavingen die
voor haar geassimileerd waren. In 2373
kwam de Borgcube waar Sevenof Nine op
gestationeerd was een Starfleet schip, de
USSVoyager NCC-74656, tegen. De Borg
was tegelijkertijd ook in 'oorlog' met soort
8472 en dreigde deze oorlog zelfs te verliezen. Alleen met behulp van het Starfleet
schip kon de Borg blijven bestaan.
Hierdoor werd de navigatie en diverse
Samen met Voyager ontwikkelde de Borg andere apparatuur tien (l) keer nauwkeurieen wapen tegen de gevaarlijke soort ger. Met dit laboratorium werd een nieuwe
8472. Omdat te kunnen voltooien was het terug route gevonden die vijf jaar sneller
nodig om een aantal Borgdarren naar het was dan de vorige.
Federatieschip te sturen, waaronder Seven
of Nine, die diende als schakel tussen de Jezou denken dat de kapitein na dit alles
Borg en het Starfleet schip.
Seven zou loven en prijzen. Maar het
tegendeel is waar. Sevenheeft namelijk ook
Toen de Borg (en Voyager) de oorlog ge- dingen gedaan waar de kapitein niet zo
wonnen had (2373) kregen de Borgdarren trots op is. In Startleet wordt het negeren
de order om de Voyager over te nemen en van orders van een hogere en zeker van
alle kennis die het bezat toe te voegen aan een kapitein, als een van de ergste misdrijhet collectief. Maar de Voyagerwas hier op ven binnen Starfleet beschouwd. En ja
bedacht en liet de ruimte waarin op dat hoor, Seven heeft dat gedaan. De kapitein
moment de meeste Borg waren, vacuüm kon haar niet terechtstellen, maar huisarzuigen. Sevenof Nine, die op dat moment rest leek voorlopig voldoende.
in een Jeffriesbuiszat, kon zichzelf net redden. Als enige Borg overleefde zij de 'aan- Sevens Borg-implantaten waren niet alleslag.'
maal verwijderd. Dit is een geluk bij een
ongeluk. Dankzij deze implantaten wist
Na dit incident kwam de Voyager Seven de Voyager en haar bemanning
met behulp van Kes,die daarvoor diverse malen te redden van een wisse
het schip verliet, 10.000 lichtjaar dood. Toen de Voyager was overgenomen
dichter bij huis, uit de Borg-ruim- door onzichtbare aliëns was zij het die ze
te. De Borg, Sevenof Nine, werd voor het eerst kon tonen aan de kapitein.
opgenomen in de ziekenboeg
En toen de Voyager was veroverd door de
van het schip. Het lukte de for- Hirogen was ook zij het die er voor zorgde
midabele dokter (zie TFD nr. 1 dat de kapitein en anderen weer 'normaal'
'99) om maar liefst 82% van haar werden. (De bemanning van de Voyager
Borg implantaten te verwijderen. zat vast in Holodecks zonder dat ze het zelf
Toch moesten er nanoprobes in wisten.) Dit allemaal dankzij haar implantahet lichaam aanwezig blijven om ten en een beetje hulp van de Dokter.
Sevenof Nine in leven te houden.
Seven of Nine werd na achttien Na een vermoeiend en stroef lopend eerste
jaar weer Annika Hansen, maar ze jaar, is Seven nu aan haar tweede jaar op
vond het niet nodig om zo weer Voyager begonnen. Meteen bleek al dat de
genoemd te worden. 'Seven' was kapitein haar werk goed gedaan had.
goed genoeg.
Seven is niet meer de arrogante en zelf
ingenomen persoonlijkheid die ze was. Ze
Sevenpast zich langzaam en heel beschouwt de bemanning van de Voyager
onzeker aan. Ze krijgt een functie nu als haar collectief en zal het vermoedeop het schip. Samen met Harry lijke niet meer in haar hoofd halen om
Kim brengt zij in 2374 het nieuwe terug te willen naar de Borg, want:
Astrometrics Lab tot stand. Daarin That is irrelevant!
heeft zij Borg technologie met die
van Starfleet gecombineerd.

-
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Door: Dirk Bontes

PHLUFF IN DE RUIMTE
A (hot) Christmas carol
Door de worpruimte bewoog zich een topologische anomalie, een origamische levensvorm. Het was Phlutf en het was moe.
Uitgeput was een beter woord. Sinds Phluff
aan zijn migratie was begonnen, had hij
meer dan elftwaa/fde van zijn massa verloren. De reserve, die bedoeld was om de
afstand naar de volgende voedselplaats te
overbruggen, was onvoldoende gebleken.

Onverwachte topologische vervormingen
in de warpruimte hadden hem bijna de
helft van die reservegekost. Hij moest nog
een kwart van de afstand naar de stervormende nevel die zijn bestemming was
afleggen, maar kon niet meer dan tweetwaalfde van de massadie hem restte daartoe benutten. Daarnazou hij delen van zijn
identiteit moeten opofferen om de nevel te
bereiken. Reedshad hij de snelheid waarmee zijn langgerekte vleugel door de warpruimte kliefde tot een fractie van de
oorspronkelijke teruggebracht. Hij moest
zuinig zijn met de massadie hem resteerde. De situatie was hopeloos, uitzichtloos.
Talmend knoopte hij de multidimensionale
krinkeltjes die hem voortstuwden van zijn
vleugel af.
Vele maanden verstreken. Toen werd
Phluff gewaar dat zich iets anders door de
warpruimte bewoog. Hij concentreerde
zich op de rimpelingen die door die beweging werden veroorzaakt. Het was een
vlot, een van de materieobjecten die soms
hun weg van de normale ruimte naar de
warpruimte wisten te vinden. Onder minder desperate omstandigheden zou Phluff
er geen aandacht aan hebben besteed,
want wat behoorde tot de normale ruimte
interesseerde hem niet bijzonder. Dit vlot
had echter een eigen beweging, het bezat
een vector door de warpruimte en door
die te benutten zou hij zonder massaaf te
hoeven staan zich toch kunnen verplaatsen en een kans hebben uiteindelijk een
voedselrijk gebied te bereiken. Een heel
goede kans, realiseerde hij zich, want de
vector viel bijna samen met zijn eigen
bewegingsrichting. Maar eerst moest hij
het vlot zien te bereiken. Het was nog ver
weg en het zou hem op flinke afstand kruisen. Hij rekte zijn lichaam om het stuwoppervlak van zijn vleugel te vergroten.
Hoop op redding en rust voorzag hem van
nieuwe kracht. Een vloed van krinkeltjes
afstotend vloog hij naar de plaats waar hij
het vlot zou aantreffen.
'Kapitein naar de brug.' Verstoord keek de
dokter op van zijn tricorder. 'Waarom

gebeurt zoiets nu altijd tijdens mijn onderzoek,' mopperde hij. 'Nu ja, ik ben klaar:
Koel gleed zijn blik omhoog langs de blanke huid van zijn patiënt, van haar lenige
teentjes via haar stevige dijen en platte
buik naar haar kleine xxxxxx om uiteindelijk uit te komen bij haar ferme kin en donkerblauwe ogen. 'Kleedt zich u maar aan.
Ik veronderstel dat het haast heeft,' zei hij.
Hij ziet geen vrouw, maar een verzameling organen die aan een stel botten zijn
opgehangen en omhuld worden door een
vel. En hij is geen man, maar een verzameling circuits waar een stroompje door
heenloopt. Kathryn had de vloed van sensualiteit die haar overviel wanneer ze zich
naakt in de aanwezigheid van een man
bevond kunnen onderdrukken,
zoals
gewoonlijk wanneer haar gezondheid door
de hologrammatische nooddokter werd
onderzocht. Hij was immers geen echte
man, maar een fotonische projectie van
een computerprogramma. Ze liep naar de
plek waar haar kleren lagen en trok ze
methodisch aan: haar kousen, witte sterrenvloot-BH, vochtabsorberend onderhemdje, uniformjas, broekje, uniformbroek, schoeisel.'En, dokter?' vroeg ze terwijl ze zich aankleedde.
'U verkeert in perfecte gezondheid, kapitein. Uw lichaam produceert echter te veel
geslachtshormonen. Ik heb
daar iets voor, weet u.'
'Ik weet het, dokter; dat
zegt u elke keer. Maar het is
wie ik ben en dat wil ik niet
veranderen. Tot ziens.' Ze
greep haar computeruitdraai
en haasttezich het vertrek uit.
'Uw volgende onderzoek is
over eenendertig dagen.
U staat op het rooster!' riep
de dokter haar haastig na.
Misprijzend keek hij nog eens
naar de getallen die zijn tricorder aangaf. 'Binnen een
week beslist ze dat er weer
met een of ander humanoïde
ras handel gedreven dient te
worden,'
voorspelde
hij
cynisch. 'Enfin, de volgende.
Ingenieur Blair, ik verwacht u
binnen vijf minuten in de ziekenboeg:
'Wat is de noodtoestand,
luitenant Kim?'
'Er is geen noodtoestand,
kapitein. Het astrofysicalaboratorium meet een verhoogde
achtergrondstraling
in de
warpruimte. Het heeft een
lineaire structuur en het beweegt. We weten niet waardoor het veroorzaakt wordt:

Tuvok kwam samen met haar getemde
Borg de brug op. 'Interessant, luitenant.
Zet het op het scherm,' beval Kathryn. Een
enkele lijn verscheen op het scherm. Het
was een fenomeen dat ze nog niet eerder
had gezien en ze voelde de kick van de
ondekking. Dit was nieuw, opmerkelijk;
hiervoor was ze de ruimte ingegaan.
'Tuvok?'
'Het lijkt op warpdons, kapitein. De logboeken van de legendarischeexpeditie van
Katah maakt er verschillende keren melding van, maar niet van zulke grote hoeveelheden. Katah verklaarde dat het een
onschuldig verschijnsel was, dat mogelijk
eigen aan de warpruimte is. '
'Luitenant Kim, wat zijn de dimensies
van de straling?'
'De straling bevindt zich op een afstand
van zeventien komma drie miljoen kilometer, kapitein. Het front heeft een lengte van
ruim dertigduizend kilometer en een diepte van .. :
'Van wat, luitenant?'
'Misschien minder dan het oplossend
vermogen van de sensoren, kapitein. Het
is dun:
'Het lijkt wel groter te worden:
'Het nadert snel. Het is op een botsingskoers en zal ons binnen vijf minuten
bereiken.'

Senior!i
'Mijnheer Paris, ontwijk de verstoring.'
Het onbekende is alleen maar interessant
zolang het op een afstand blijft. De snelle
nadering van Tuvoks warpdons beangstigde Kathryn janeway.
Harry Kim hield zijn ogen strak gevestigd
op zijn instrumentenpaneel,
zich intens
bewust van de Borg. Ze besteedde aan
hem totaal geen aandacht, zag hem als
een werker in plaats van als een man.
Haar lichaam was goddelijk
toegerust
met sexy, lange benen, die haar uitnodigende xxxxxx regelrecht de hemel in tilden, met een slanke leest die er om riep
door hem omvat te worden en met een
paar xxxxxx die hem en iedere andere
man groter en zoeter dan meloenen
leken en deden watertanden
bij het uitzicht op genot. Twee jaar duurde zijn
frustratie en pijn nu al. Zijn adem stokte
in zijn keel zodra hij haar zag en zijn
ingewanden
veranderden
in pudding
wanneer hij probeerde haar aan te spreken en van haar volle, sensuele lippen in
haar koele, blauwe ogen keek. Een spin
had meer kans het te overleven wanneer
die een zwarte weduwe het hof maakte,
dan een man bij deze onmenselijke Borg.
Irrelevant, zou ze zijn hartstocht
noemen. Hij kon zijn eigen zwakheid niet uitstaan. Verbeten
keek hij naar zijn
sensormetingen .
'De verstoring ligt nog steeds op een
botsingskoers, kapitein: zei hij. 'Het lijkt
ons wel te volgen. Over vier minuten zitten
we er middenin.'
'Warp zeven, mijnheer Paris.'
Het verschijnsel werd nochtans groter.
'De verstoring zal ons binnen drie minuten
treffen: meldde Harry Kim.
'Warp acht, mijnheer Paris. Tuvok, lanceer een fotontorpedo.'
Een fotontorpedo schoot uit de heklanceerinstallatie de warpruimte in en ijlde af

Only

op het warpdons. Hij ontplofte in een licht- zeven-zeven-acht is een superieure levensflits die lichtjaren in de omtrek zichtbaar vorm, die zich rimpelvormig door de warpwas en vaagde een sectie van het warp- wuimte beweegt. De Borg heeft hem nog
dons weg. Prompt werd het gat in de voor- niet kunnen assimileren. Het warpdons is
een laagenergetisch afvalproduct. De soort
tijlende lijn warpdons weer opgevuld.
'De verstoring verplaatst zich sneller is niet geïnteresseerd in lagere levensvordoor de warpruimte dan wij en zal ons bin- men en vormt geen bedreiging.'
'Wanneer we opeens niet harder kunnen
nen twee minuten bereiken: rapporteerde
Harry Kim. 'De fotontorpedo heeft geen gaan dan warp acht punt drie noem ik dat
wel gevaarlijk. Zonder onze maximale
effect gehad.'
'Warp negen, mijnheer Paris. Geef haar warpsnelheid missen we een van onze
grootste tactische voordelen. Enwaar is die
alleswat we hebben.'
'Het is nutteloos, kapitein: de verstoring anderling gebleven?
versnelt eenparig en bereikt ons binnen Waarom joeg hij ons eerst na en gaf hij het
net voor de botsing op?'
een halve minuut.'
'Soort een-zeven-zeven-achtgaf het niet
'Schilden op, mijnheer Tuvok. Alle hens,
op. Hij slaagde in zijn voornemen en
bereid je voor op een botsing!'
Het warpdons bereikte Voyager, maar bevindt zich nu aan boord van Voyager.
bleef plots achter bij het schip. Verder Onze massatoenamebewijst dat.'
'Een verstekeling dus: stelde Janeway
gebeurde er niets. Verbaasd keek Kathryn
grimmig vast. 'Vind hem, Tuvok. Niemand
janeway naar het scherm. 'Luitenant?'
'We lopen uit op het warpdons, kapitein; neemt passage op Voyager zonder zich
eerst bij mij te introduceren; ook geen 45
met warpfactor acht punt drie.'
metrische ton metende, superieure levens'Tuvok?'
'Niets, kapitein. De snelheidsverminde- vorm.'
'Een dergelijke zoektocht is volkomen
ring is onverklaarbaar.'
zinloos, kapitein,' verklaarde de Borg.
'Snelheidsvermindering?'
'Torres aan de brug. Wat spoken jullie 'Soort een-zeven-zeven-acht neemt geen
daar uit, kapitein? De massavan Voyager is discreet volume in beslag en komt en gaat
opeens toegenomen met ruim 45 metri- naar believen. Hij is hier overal: in de lucht,
sche ton. Met zoveel extra massa kunnen in de stoelen, in het voedsel, in de warpspoel, en in de elektronen en positronen
we niet boven deze warpfactor uitkomen.'
van onze lichamen. En hij is geen versteke'We zoeken het uit, B'Elanna.
'Schilden neer, mijnheer Tuvok. Envertel ling: volgens soort een-zeven-zeven-zeven
betaalt deze levensvorm voor zijn passage
me hoe we aan die extra massakomen.
'Mijnheer Paris,warpfactor zespunt vijf.' in natura.'
Kathryn janeway keek de Borg naden'De massatoename van Voyager is relatief, kapitein. De oorsprong ervan is niet kend aan. Ze stonden kennelijk voor een
voldongen feit, maar misschienzou de betonmiddellijk vast te stellen.'
'Blijf er aan werken, Tuvok. Stel een team aling in natura waarvan de Borg sprak het
samen en houd me op de hoogte van jullie inboeten van hun warpsnelheid en het verlies van de foton torpedo kunnen goedmavorderingen.
'Luitenant Kim, inventariseer de lading ken. 'Kun je dat toelichten, Seven?'vroeg
en doe een voorstel om 45 ton te dumpen. ze nieuwsgierig. 'Waarop baseerdenzij die
uitspraak?'
Rapporteer aan Chakotay.
'Op een enkel incident: antwoordde de
'Seven of Nine, zoek uit
wat dat warpdons was. Borg ongemakkelijk, zich bewust van de
Het leek een eigen wil te smalle basis waarop ze zich beriep.
hebben, alsof het ons 'Eeuwen geleden kwam een van deze
moest hebben. Raadpleeg wezens aan boord van een schip van soort
het journaal
van die een-zeven-zeven-zeven.Als dit wezen zich
net zo gedraagt, dan zal Voyagerzolang hij
Katah.'
De Borg keek koel in aan boord is onaantastbaar zijn. Dat maakt
janeways ogen. 'Daartoe ons verlies aan warpvermogen meer dan
goed. En van soort een-zeven-zeven-acht
bestaat geen noodzaak:
deelde ze met haar zwoe- wordt gezegd dat deze bij het verlaten van
le, het praten niet gewone een schip als tegenprestatie voor zijn passtem mee. 'Dit was soort sage de diepste verlangens van de wezens
waarmee hij het schip deelde vervult.'
een-zeven-zeven-acht.
'Ons diepste verlangen is terug te keren
Soort een-zeven-zevennaar het Alfakwadrant.'
zeven heeft hem ruim
driehonderdtachtig
jaar
geobserveerd voordat ze
door de Borg werden
Lees verder op pagina 12 »
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'Erzijn beperkingen, kapitein. Als de anderling ons naar het Alfakwadrant zou kunnen
brengen, dan zou er voor hem geen noodzaak bestaan met ons mee te reizen door
het Deltakwadrant.'
'Touché: mompelde Kathryn. 'Stel een
tussentijdsrapport over deze soort voor me
op, Seven. En verleen Tuvok desgewenst
assistentiebij zijn zoektocht naar onze passagier;ik wil weten wie hij is, wat hij wil en
wat hem motiveert.' Het was een opdracht
die overeenkwammet het verlangen van de
Borg, want ook zij wilde meer weten van
deze nog niet geassimileerdelevensvorm.
Het vlot gedroeg zich grillig. Het dreef van
zijn oorspronkelijke vector af en versnelde
verschillende keren, bijna alsof het hem
wilde ontwijken. Phluff berekende een
nieuw onderscheppingspunt en haastte
zich dat op tijd te bereiken. Eenfotonvloed
stroomde schadeloos door zijn vleugel
heen, de krinkeltjes die hij afstootte wegvagend. Hij negeerde het, want het was geen
voedsel. Evenlater bereikte hij het vlot. Het
bestond uit een driedimensionale projectie
van deeltjesdie zich door een twaalfdimensionale ruimte bewogen, zoals gebruikelijk
bij materieobjecten uit de normale ruimte
die niet in de warpruimte thuishoorden.
Net zoals hij verplaatsten ze zich slechts in
een richting door de tijd. Hij haakte een
tweedimensionaal lusje van zijn lange
lichaam rond elk van deze deeltjes en ontbond zijn vleugel, zich met zijn lange
lichaam vastgrijpend aan elk deeltje van
het vlot dat hij kon bereiken, als ware hij
een kat die zich vastklauwend aan de schaduw van een vogel probeerde te vliegen.
Eenmaal vast verankerd, wachtte hij af
waarheen de eigen beweging van het vlot
hem zou brengen.
Tom Parislag met zijn geliefde in bed te rusten. Traag trok hij halverwege een van
B'Elanna'sxxxxxx met zijn wijsvinger een
cirkeltjeop haarvochtige huid. Ze pakte zijn
hand vast en legde hem tegen haar xxxx.
'Dat was goed,' zei ze loom en gaapte.
'Ja: bevestigde hij zelfvergenoegd. Hij
rook aan haar wang, streelde hem met zijn
lippen. Ze rook heerlijk. 'We zouden een
bad moeten nemen en de lakens moeten
verversen, weet je?' vervolgde hij praktisch. 'Onze volgende dienst begint al over
negen uur.'
'Straks.Wacht nog even: hield ze af, zijn
hand vasthoudend. Ze keek op naar het
plafond van haar appartement. 'Denk je
dat hij ons heeft opgemerkt?'
'Wie?' vroeg Tom. Hij had plotseling
interessein haar oor. Hij nam zijn hand van
haar xxxx en streek de lijn van haar haar
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'Zetmeel, honderdtachtig gram; essentiële aminozuren, vijfenzeventig gram; vetzuren, veertig gram; gezout water,
zevenhonderd gram.'
'Eh, wat dacht je van acht sneetjes
brood, twee witbuikslangeneieren en drie
glazen arbeliaanse wrongel melk?' vroeg
Neelix, haar wensen vertalend naar een
smakelijk menu.
De Borg dacht een moment na, berekende het gehalte aan voedingsstoffen en
vloeistof in Neelixs voorstel en concludeerde dat haar behoeften binnen de foutenmarge van die berekening vielen. 'Het is
acceptabel,' antwoordde ze hem daarop
kortaf. 'Ik zal mijn maaltijd aan gindse tafel
nuttigen.' Ze wees naar een vrije tafel in
een verlaten hoekje van de eetzaal.
'Eh, goed, maar waarom houd je me niet
even gezelschap? Ik wil je graag nog wat
vragen, Seven,' antwoordde Neelix. 'Weet
je, ik heb me gisterenavond verdiept in de
culturele geschiedenis van de Aarde. Ze
hadden daar in vrijwel alle culturen feesten
die de nieuwe jaargetijden vierden, vaak in
een religieuze setting. De belangrijkste
daarvan was de nieuwjaarszonnewende,
die men in de dominante culturen van het
westelijk halfrond 'kerstfeest' noemde en
dat daar twee dagen duurde. De kerstmaaitijden waren het hoogtepunt van die
dagen. Het leek mij een uitstekend idee
zo'n soort feest te vieren. Ik heb de tijdsrekening doorgenomen en die nieuwjaarszonnewende zou over achttien dagen
moeten plaatshebben. Kapitein [aneway
heeft erin toegestemd het feest te houden.
Ik heb echter wel hulp nodig bij de organisatie. Zou jij me willen assisterenmet het
bereiden van het eten en het opdienen?'
'Feesten zijn irrelevant,' meende de
In de kombuis was Neelix in de weer. Een
half dozijn manschappen zat op hun Borg. 'Niettemin, indien jij meent dat het
avondmaaltijd te wachten, terwijl Tom en het Voyagercollectief ten goede komt, dan
B'Elanna net waren binnengekomen met ben ik bereid je te assisteren,Neelix. Hoe
de wens te ontbijten. Hij roerde in een pan kan ik je van dienst zijn?'
met soep en snoof de geur ervan op met
zijn verfijnde Talaxiaansezintuigen. 'Bijna Ruim honderd dagen bracht Phluff al door
goed,' pruttelde hij. 'Nog een snuifje arbe- op het vlot in de warpruimte. Zoals een
liaansebitterkruid erbij.' Hij wierp het kruid velletje papier een kubus voorttrekt, zo
in de pan, roerde nog even en richtte ver- dreef Phluff met het vlot mee. Zijn gedachvolgens zijn aandacht op een viertal zwar- ten zouden voor de driedimensionale
te, gedeukte slangeneieren die in een levensvormen waarmee hij het vlot deelde
koekenpan lagen te bakken. Handig tilde niet te volgen zijn en de hunne waren voor
hij ze op, bekeekde onderkant en keerdeer hem niet interessant, maar hun gevoelens
hadden ze met elkaar gemeen: de drang
een van helemaalom.
De Borg kwam de eetzaal binnen en liep om zich te voeden, te overleven en zich
op Neelix toe. Haar binnenkomst ontging voort te planten; en de secundaire gevoehem. 'Neelix, ik heb behoefte aan vloeistof lens, die de primaire gevoelens nuanceeren voedingsstoffen: kondigde Seven of den: honger, dorst, smaak, moraliteit,
Nine hem plotseling met haar stroeve stem vriendelijkheid, agressie en tederheid,
aan. Hij keek geschrokken op, maar toen jaloezie en hartstocht en heimwee naar de
verscheen er een glimlach op zijn gevlekte plaats waar die emoties voor het eerst ontgelaat. 'Goedemorgen, Seven.Heb je goed stonden. Hij was zich bewust van zulke
geregenereerd? Je maag knort, hè? Wat emoties bij de lagere wezentjes met wie hij
het vlot deelde en had compassie.
zou je willen dat ik je opdien?'
terug achter haar oor, zodat hij hem beter
kon zien. Vervolgensstreelde hij het oor en
aaide toen met zijn hand langs haar kaak
en via haar hals over haar ribbenkast naar
haar xxxxx.
'De anderling natuurlijk; onze passagier:
antwoordde ze. Ze pakte zijn hand weer en
legde hem terug op haar xxxx. Daarna
kuste ze hem. 'Hij is hier overal aanwezig,
zeggen Tuvok en Seven. De elektronen en
nucleonen in de atomen bewegen sneller
omdat hij hier is; dat verklaart onze massatoename. Ik bespeur zijn aanwezigheid in
het plasma in de warpspoeI. Hij is in jou en
in mij. Weet hij wat we doen, voelt hij wat
wij voelen?'
'Was je daarom zo gepassioneerd?'
plaagde hij. 'Omdat je dacht dat hij toekeek?Wond dat je zo op?' Hij kneep zachtjes in haar xxxx, bewoog de muis van zijn
duim rond haar xxxxx tot die zich verhardde en legde toen zijn hand weer daar waar
zij hem vandaan gepakt had. Dit keer
streelde hij over de buitenkant van haar dij
omlaag en toen langs de binnenkant van
de andere weer omhoog. 'laat hem dit
dan ook voelen: zei hij plagend en raakte
haar doelbewust xxxxxx aan. Ze snakte
naar adem en greep hem aan zijn bovenarm en schouder vast.
Begeerte rees opnieuw in Tom op.
'Misschien is die anderling allang weg,'
merkte hij terloops op, terwijl hij het vuur
van haar passieopstookte, 'maar ik ben er
nog - weer.' Ferm draaide hij haar op haar
buik. Hij xxxxxxx met haar de xxxxx. Het
zou nog enige tijd duren voordat de lakens
xxxxxxx werden en ze beiden in slaap zouden vallen.
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Enkele malen was het vlot teruggevallen
in de gewone ruimte. De eerste keer had
Phluff aarzelend overwogen
op eigen
kracht verder te gaan, maar hij was onwillig het vlot achter te laten en dat had hem
geloond, want binnen ettelijke uren was
het vlot weer teruggekeerd naar de warpruimte. Daarna was hij telkens bij het vlot
gebleven, ook al duurde het een keer drie
dagen voor het naar de warpruimte terugkeerde. Nu naderde echter het moment
waarop de eigen beweging van het vlot
hem zo dicht mogelijk bij de nevel zou
brengen die zijn doel was. Hij had nog een
lange weg te gaan, maar voordat hij het
vlot verliet vervulde hij als afscheidszegening de diepste verlangens van zijn medepassagiers.
Neelix droomde van zijn oude geliefde Kes.
Ze liepen hand in hand door een prachtig
woud. Ze was hem al lang geleden ontgroeid en bij hem weggegaan. Voor hij in
slaap viel had hij echter opeens weer naar
haar verlangd en nu droomde hij van haar.
Hij boog een jonge twijg voor haar opzij en
volgde haar een met grassen en weidepianten begroeide lichting
op; een of
andere grazer moest deze kleine weide vrijhouden
van ontspruitende
bomen,
bedacht hij.
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'Wat ga je morgen doen, Neelix?' vroeg
Keshem. 'Jedroomt een vredige droom.'
'Morgen?' vroeg hij beduusd, want hij
had zijn aandacht bij het moment gehad
en niet bij de volgende dag. 'Oh, morgen.
Dan vieren we op Voyager het kerstfeest;
twee dagen lang. Ik ben samen met Naomi
en met Sevende laatste paar weken bezig
geweest het eten daarvoor klaar te maken.
We hebben arbeliaanseduppoters en dafse
vleervogelsgebraden en groentes en sapelknollen gekookt. We hebben drie desserts
voor de gehele bemanning bij elke maaltijd
en zoete taarten voor tussendoor.
Chakotay speelt beide avonden fluit en
Harry Kim begeleidt hem met zijn viool. En
morgenmiddag, na haar dienst, lezen kapitein Ianeway en de dokter samen voor uit
het werk van mijnheer Dickens: A Christmas Carol.'
'Dat lijkt me een mooi feest, Neelix,' zei
Kes. Zachtjes drukte ze even zijn hand. 'Ik
weet niet welke macht ons weer heeft
samengebracht, maar ik ben blij dat je
gelukkig bent. Laten we hier onder deze
boom gaan zitten en van het zonlicht en
het bos genieten.' Hij volgde haar voorbeeld en zat naast haar neer. Ze hielden
elkaars hand vast. Kesbleef bij hem tot hij
in slaap viel in zijn droom. Toen hij wakker
werd was ze weg, maar hij voelde zich niet

bedroefd maar opgemonterd. Het was de
beste droom die hij in jaren had gehad en
het was kerstmis.
In het vrachtruim stond de Borg in haar
regeneratie-eenheid. Niemand kwam haar
daar ooit zonder noodzaak storen. Alleen
Naomi Wildman stond haar daar regelmatig verdekt vanachter een krat of een
onderdeel van een impulsmotor gade te
slaan, intens nieuwsgierig naar de Borg.
Sevenof Nine was zich tijdens haar regeneratie niet bewust van haar omgeving. Ze
functioneerde
als onderdeel van het
Voyagercollectief, maar hechtte daar niet
veel waarde aan. Het was beter dan geen
collectief, maar het was maar een magere
vervanging van het efficiënte collectief
waarvan ze ooit deel had uitgemaakt.
Kathryn Janewayhad haar zwaar mismaakt
en gehandicapt toen ze haar verbinding
met de Borg verbrak. Ze was echter veerkrachtig; ze zou overleven en zich aanpassen, had ze gezworen.
Sindssoort een-zeven-zeven-achtVoyager
had geënterd, bestond er voor Seven of
Nine echter een potentieel alternatief voor
het Voyagercollectief.Ze kon dezesoort niet
zelf assimileren; daarvoor ontbrak haar de
benodigde kennisen technologie.
Leesverder op pagina 23 »
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om zes jem'Hadar soldaten en een Vorta.
De naam van de Vorta is Weyoun en voor
Sisko zal hij al gauw de verpersoonlijking
worden van de oorlog met de Dominion.
Hoewel we het dan nog niet weten is deze
De incarnaties van een Vorta
Weyoun de vierde kloon van de originele
Weyoun, die blijkbaar zo belangrijk was dat
In mijn vorige artikel (zie nr. 4 augustus
er klonen blijven komen, zoals Siskohelaas
1999) heb ik Weyoun al eens besproken in
al snel zal merken.
vergelijking met de Ferengi Brunt. In dit artikel wil ik dieper ingaan op het verschijnsel Van de originele Weyoun en de drie vorige
klonen weten we niets.
Weyoun. Ik schrijf verschijnsel, omdat we
Weyoun 4 is een man met een sprekend
nauwelijks kunnen spreken van een personagezicht en al even sprekende fel blauwe
ge als het gaat om de Vorta. De klonen vologen. Zijn stem is zacht en ingetogen en
gen elkaar soms in hoog tempo op en, zoals
ook bij Weyoun blijkt, zijn er soms verschilzijn gebaren zijn elegant, bescheiden en
len. juist deze verschillen maken Weyoun zo onderdanig. Zoals hij zelf zegt, leeft hij
alleen om de Founders te dienen. De
interessant.
Founders hoeven absoluut niet te twijfelen
aan de loyaliteit van deze Weyoun. In
To The Death: Weyoun 4
In hun jacht op jem'Hadar soldaten, die tegenstelling tot bijvoorbeeld een Gul
een deel van het station vernietigt hebben, Dukat of Kai Winn is het vanaf het begin
ontdekken Siskoen zijn crew een eveneens volkomen duidelijk aan welke kant Weyoun
vernietigd jem'Hadar oorlogsschip. Sisko staat. Weyoun weet het goed te verbergen
haalt de overlevenden aan boord. Het gaat maar hij heeft geen hoge pet op van de
Federatie.
Zijn
onderhandelingskwaliteiten en zijn
grote tact zorgen
er echter voor dat
dit goed verborgen blijft, hoewel
Weyoun 4 wel aan
Sisko te verstaan
geeft dat de Federatie al lang aan
gruzelementen
zal liggen als de
Dominion
nog
aan de top staat.
Weyoun 4 heeft
zo zijn eigen problemen. Zijn zesmans leger van
jem'Hadar soldaten heeft een
hekel aan hem en
de enige manier
om hen in de
hand te houden is
de white waar
de
jem'Hadar
aan verslaafd is.
Weyoun op zijn
beurt drijft de
spot
met
de
jem'Hadar en hun
gebruiken.
Het is typisch
Sisko om meer te
neigen naar de
weliswaar gevaarlijke, maar eerlijke
jem'Hadar
dan
naar Weyoun die
zelf zegt niet
Door: Annemieke van de Westerlaken

alleen heel goed te zijn in het ontdekken
van leugens, maar ook om ze te vertellen.
Weyoun 4 en de latere Weyoun incarnaties
hebben maar één zwakke plek als het gaat
om de Federatie en dat is Odo. Weyoun
aanbidt Odo als een god en gehoorzaamt
hem in alles, want Odo is een Founder en
die moeten hoe dan ook gediend worden.
Weyoun 4 wordt uiteindelijk door zijn
jem'Hadar soldaten gedood.
Daarmee lijkt er definitief een eind te
komen aan een karakter dat een van Deep
SpaceNine's interessantstepersonageshad
kunnen worden.
Een charmante vijand: Weyoun 5
In Star Trek is niets wat het lijkt, ook de
dood niet. De schrijvers hadden waarschijnlijk al snel spijt van het neerschieten
van de arme Weyoun 4. Weyoun had veel
mogelijkheden in zich en dus moest hij
terugkomen. De betreffende episode is
'Ties of Blood and Water', een verhaal dat
handelt over Kira's relaties met haar
Cardassiaanse pleegvader en haar echte
vader. Gul Dukat, inmiddels lid van de
Dominion, komt naar het station om de
Cardassiaan te halen en hij heeft gezelschap bij zich. Siskokan zijn verbazing nauwelijks verbergen als hij Weyoun herkent.
Hij krijgt te horen dat de Vorta kunnen klonen. De Weyoun die voor hem staat is
Weyoun 5.
In de loop van de seizoenen leren we
Weyoun 5 tamelijk goed kennen. Sisko
leert al snel dat de komst van Weyoun
meestal een hele hoop moeilijkheden betekent. Weyoun is een charmante maar zeer
gevaarlijke vijand, die met woorden ongeveer net zo veel kan bereiken als met tien
jem'Hadar oorlogsschepen. Sisko moet
constant tussen de regels doorlezen om er
achter te komen wat de Vorta nu eigenlijk
bedoelt.
Ook Weyoun 5 aanbidt Odo. Hij vindt het
altijd een eer te maken te krijgen met de
veiligheidsofficier zoals het een goede
Vorta betaamt. Weyoun 5 heeft een
opmerkelijke interesse voor Sisko, op wie
hij, zoals hij zelf zegt, erg gesteld is. Is het
een leugen of heeft deze Weyoun inderdaad gevoelens van sympathie voor de
Starfleet kapitein? Die gevoelens zijn in
ieder geval niet wederzijds want Siskozegt
in diezelfde conversatie dat hij Weyoun
absoluut niet mag. Hij moet toezien hoe
Weyoun namens de Dominion een verbond sluit met niemand minder dan Gul
Dukat, Ook probeert Weyoun de gevaarlijke Kai Winn voor zijn karretje te spannen
maar dat mislukt gelukkig.
Weyoun komt regelmatig naar het station
waar hij met een kinderlijk enthousiasme
van de geneugten des levens geniet. Hij

Weyoun
Weyoun is geen held en al helemaal geen strijder. Hij weet wanneer hij verloren heeft en hij is een
van de eersten die naar een schip
rent als Siskoterug komt naar DS9.
Vanaf dat moment gaat het er
steeds slechter uitzien voor
Weyoun 5. Hij verblijft als enige
Vorta tussen Cardassiërs. Hoewel
hij verlost is van de krankzinnig
geworden Gul Dukat, heeft hij nog
altijd te maken met diens opvolger
Damar, die een enorme hekel aan
hem heeft en dat is wederzijds. De
twee vertrouwen elkaar absoluut
niet. Het is dan ook niet vreemd
dat we in seizoen zeven vernemen
dat Weyoun 5 bij een geheimzinnig transporterongeluk om het
leven is gekomen.

springt in het rond als hij een Dabo spelletje wint en hij laat zich geïnteresseerd informeren over een uitvinding
van een
professor opzoek naar onsterfelijkheid.
Weyoun 5 is een echte levensgenieter.
Tijdens de bezetting van de Dominion verblijft Weyoun samen met Gul Dukat permanent op Deep Space Nine. Hoewel
Weyoun onverbiddelijk
is voor verraders
(Rom wordt zonder pardon ter dood veroordeeld na een poging tot sabotage) stelt
hij zich over het algemeen milder op dan
Gul Dukat. Dit veroorzaakt grote conflicten
tussen de twee leiders die elkaar toch al
niet liggen. Weyoun is serieus als hij zegt
de Bajoranen als zijn vrienden te beschouwen en hij wil dat ook tonen door de
Bajoraanse
beveiligingsofficieren
van
wapens te voorzien, dit tot grote woede
van Dukat. Weyoun werkt ook aan zijn
image tijdens zijn verblijf op het station.
Vriendelijk glimlachend en knikkend, wandelt hij geëscorteerd door [ern'Hadar soldaten over de promenade. Hij is ook niet
bang discussies aan te gaan met zijn tegenstanders. We leren tijdens de bezetting dat
Weyoun, net als alle Vorta's, zeer slechte
ogen heeft en dat hij totaal geen gevoel
heeft voor welke vorm van kunst dan ook.
Hoewel Weyoun beweert dat de Founders
daar wel een goede reden voor zullen hebben gehad, lijkt hij daar heel even aan te
twijfelen. Het is één van de weinige keren
dat Weyoun 5 twijfelt aan beslissingen van
zijn goden. Hij volgt keurig de agenda van
de Founders en het laat hem koud wat
anderen daarvan denken.

Treachery, faith and the
great river: Weyoun 6 /Si 7
Nog nauwelijks bekomen van dit
bericht worden we gelijk geconfronteerd met maar liefst twee
opvolgers van wijlen Weyoun 5;
Weyoun 6 en Weyoun 7. Odo, die
het genoegen heeft met beiden tegelijk te
maken te krijgen, verzucht, net als de kijkers waarschijnlijk, dat het heelal echt niet
klaar is voor twee Weyouns.
Weyoun 7 is een nagenoeg perfecte kopie
van nummer 5. Zijn devotie aan Odo is
welgemeend. Zijn relatie met Damar en Co
is net zo slecht als bij Weyoun 5 en hij kan
zijn leven niet zeker zijn zolang het ongeluk
rond zijn voorganger niet is opgelost.
Met Weyoun 6 is echter iets grondig mis.
Hoewel hij de Founderswel als goden aanbidt en dan met name Odo, twijfelt hij aan
hun beslissingen.Hij vindt hun interessein
het Alpha Kwadrant niet terecht en hij
vindt de oorlog fout. Daarom levert hij zich
aan Odo over, achterna gezeten door

Damar, Weyoun 7 en een stuk of wat
Jem'Hadar schepen.
Weyoun 7 legt zelf uit wat de problemen
zijn met zijn voorganger. Weyoun 6 mist de
wreedheid van de geweldige, verlichte
Weyoun 5. Weyoun 6 is sympathiek. Hij wil
de Federatie helpen met het beëindigen
van de oorlog. Hij is open en eerlijk en
geeft Odo en de kijkerswat meer inzicht in
de Vorta. Zo leren we van hem dat de
Vorta's geen smaak hebben en dat ze vroeger primitieve wezens waren.
Weyoun 6 gaat helaasmaar een aflevering
mee. Hij bereikt Deep Space Nine nooit.
Ten einde Odo's leven te redden, pleegt
Weyoun aan boord van de belaagde shuttle zelfmoord. Het trieste einde van de
enigste Vorta die openlijk de kant van de
Federatiekoos.
Het Star Trek heelal draait echter gewoon
door. De Dominion wordt vertegenwoordigd door Weyoun 7, die alle geniepige
trekjesvan zijn illusterevoorganger Weyoun
5 blijkt te hebben. Net als zijn voorganger
is hij een waardige vijand voor Sisko.En net
als met zijn voorganger loopt het slecht
met hem af. Weyoun 7 wordt door Garak
gedood. Daar komt nog bij dat de kloonfabriek van de Vorta ook vernietigd wordt.
Dit lijkt dus het definitieve einde van welke
Weyoun dan ook. Maar Weyoun is de vijand en vijanden hebben de neiging terug
te komen, vooral in Star Trek. En dat is
maar goed ook want Weyoun mag dan de
vijand zijn met alle slechte trekjes die er bij
horen, hij heeft ook stijl en humor en hij is
zonder meer een van de interessantste
personages die voet hebben gezet op
Deep SpaceNine.

-

Academy

Door: RichardA. Coyle
Vertaald en bewerkt door:
Ton Dennenbroek

The Phaser One
We gaan de phaser one
eens goed bekijken. We
laten vele variaties zien en
we bekijken een werkend
model. De klassieke phaser one is deel van de
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phaser two maar kan ook
zelfstandig gebruikt worden. De pboset one lijkt
nog het meest op een
scheerapparaat
en dit
was de acteurs en de filmploeg niet ontgaan. Er is een blooper fragment waarbij iemand opzettelijk naar een
camera loopt en zich begint te 'scheren' met
de ph aser one.

Als eerste zullen we de opties van de phaser one bekijken. jawel, er was inderdaad
een uitklapbare plaat, boven op de phaser
one. Ik kan me
als de dag van
gisteren herinneren dat we hele
debatten hadden over dergelijke opties. Deze
functie is te zien in korte fragmenten, zelden te zien in een close-up.
De uitklapbare plaat is voor het eerst te
zien in 'The Man Trap'. Let op de boven
kant van de phasers one (bovenste deel
van de phaser two) die Captain Kirk en Mr.
Spock hebben in de scène
waar zij neerstralen naar
een planeet om Prof. Crater
te zoeken. Captain Kirk
zegt tegen Mr. Spoek, 'Set
your phaser on one quarter, 1'11
leave mine
on stun.', let dan op Mr. Spoek.Hij bedient
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met zijn duim het phaser
one instellingsduimwiel
(links) boven op zijn phaser two en plots klapt de
bovenkant open. In een ander scène waar
ze zich splitsen om Prof. Crater op te jagen
verspringt de camera steeds tussen Capt.
Kirk en Mr. Spoek. Let dan op de bovenkant van de phasers. Als zij Prof. Crater
omsingelen zien we dat bij Mr Spocksphaser de plaat weer is ingeklapt. Een paar
seconden later, wanneer Capt. Kirk op Prof.
Carter schiet, is zijn bovenplaatje uitgeklapt! Een klein foutje, maar leuk om te
zien. Let ook eens op de communicatorklep als Capt. Kirk over
de grond kruipt. Deze
zwabbert heen en weer
in de scène.
Er zijn nog wat kleinere
fragmenten te zien in 'Private Little War'.
Docter MC Coy verhit een paar stenen en
we zien een close-up van een donkergrijze
phaser one met een uitgeklapte
plaat. Later zien we dat de heks
een phaser one te pakken krijgt
en hem probeert te gebruiken
en we zien weer een aantal fraaie
close-ups. In de aflevering 'Is
there in truth no beaty' van het
derde seizoen, hierin zien we dat
de metgezel van Miranda jones de Gorgan
probeert te doden. We zien dan weer een
close up van een phaser one.
Werking van een Phaser
Maar hoe werkt dit alles nu? Om te beginnen met de bovenplaat op de phaser one.
het is een brozen plaat met aluminium folie
beplakt of het is een aluminium plaatje met
een ruitjesmotief erop. Bij de allereerste
modellen
was
het
bronzen
plaatje gewoon
zwart
geschilderd. Net onder
deze plaat is een
halfrond plexiglas staafje van 2 cm gedeeltelijk verscholen. Deze is door velen ten onrechte als de
trekker opgevat. Linksonder steekt een
gekartelde
duimwiel uit.
Tegenover dit
duimwiel zit
een ronde lens
die de genummerde instelling laat zien. Bij eerdere
modellen zijn hier twee papieren vierkantjes opgeplakt. Tussen het duimwiel en de
lens zit een blauwe indicator led, maar
deze heeft nooit zichtbaar gebrand.
je bediende de uitklapbare boven plaat
door het duimwiel te draaien met, inderdaad, je duim! Als je aan het duimwiel

draait zorgt een verbinding met het halfronde plexiglazen staafje die dan meedraait. Dit staafje tilt de
plaat op tot een maximale
hoogte van ongeveer 0.9
cm. Als de plaat op zijn
hoogste punt is en je draait
het duimwiel door, dan schuift, net als bij
een antenne, een smal plexiglazen staafje
naar buiten, vanuit een bronzen buisje aan
de voorkant. Dit buisje zit midden onder
aan de voorkant.
Maa r het beste
moet
nog komen.
I
I Wanneer
je niet
meer verder aan
I het duimwiel kan
draaien, dan en
alleen dan kun je de phaser one laten
oplichten om te kunnen schieten. Dit zou
betekenen dat je alleen zou kunnen schieten alsje de hoogste stand kiest. Mogelijk is
dit een ontwerpfout. Misschien is dit de
reden waarom de heks niet kon vuren.
Maar we weten dat het ook kon schieten
op andere instellingen. Misschien waren de
ontwerpers hun tijd ver
vooruit, denk maar eens
aan de drieknops muis,
met een duimwiel dat je
ook kan aan klikken. Als
je toevallig een exemplaar hebt van de
paperback 'The Making of Star Trek' met
zwart wit foto's, bekijk dan de opengewerkte phaser one. je ziet het
duimwiel, de verbinding met
de plexiglazen staaf en de
batterijhouder. Er is nog een
'mythe' op te lossen:de knop
of de trekker op de onderzijde van de phaser one. Er is
een klein, smal, verhoogde
aluminium knop op sommige
modellen. Niemand weet waarom het daar
zit. Een neptrekker? Een knop om meer
grip te hebben op de phaser one? (Heel
goed mogelijk, de kleine rakker is nog al
glad) of is het simpel een knop om de
bodem er makkelijk vanaf te halen?
Niemand weet het.
Bij de niet werkende modellen van zowel
de handphaser als de phaser one, zijn de
details erg slecht, als ze al details hebben.
Of ze zijn misvormd, of beplakt met klittenband dat dienst doet als 'onzichtbaar' holster. Ik heb wel eenseen opmerkelijk model
gezien. Deze had een vaste uitgeklapte
plaat bovenop gemonteerd. Waarom? Was
het een close up model? We weten het
(nog) niet.
Het artikel (in het Engels)is ook te vinden
op: http://www.racprops.com
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Re.ic!i
Door: Harm Koopman

Uit de doos
Met 4 sets in 7993, TNG Behind the Scenes,
Master Serie I, twee sets rondom Deep Space
Nine en 5 sets in 7994, TNG Season I, The
Making of TNG, Master Serie /I, The Cinema
Collection en Generotions beloofde Skybox
op voorhand om ook in 7995 vijf sets te zuIlen gaan uitbrengen. Ondanks de eerste
tekenen aan de wand over een neergaande
markt. Gek genoeg begon de tradingcard
markt op allerlei fronten te kraken en zijn er
in 7995 diverse fabrikanten failliet gegaan.
Niets is minder waar voor Star Trek kaarten
en dat is zeker vreemd omdat we in 7995
toch vooral getrakteerd worden op veel van
hetzelfde. Een gunstige uitzondering hierop
is nieuwkomer Voyager.

Generations
Met Generations, uitgebracht in december
1994, nog vers in het geheugen had
Skybox al een vooraankondiging gedaan
van de opvolger. The Next Generation episode collection SeasonTwo werd dan ook
daadwerkelijk uitgebracht in maart 1995.
Slechtseen (1) promokaartje met een op rij
staande afbeelding van Wesley, Crusher,
Geordi LaForge, Data, Miles O'Brien en
Katherine Pulaski en genummerd met Sl
ging aan de serievooraf.
Opmaak en indeling is nagenoeg gelijk aan
die van SeasonOne, ditmaal zijn er twee
subsetsrondom Counselor Deanna Troi en
Commander William T. Riker, die we in

plaats van aan het einde van de
set, aan het begin aantreffen.
Daarna komen de 22 afleveringen van seizoen twee aan bod
met ieder drie kaartjes per aflevering.
Ook de specialszijn op dezelfde
wijze als in seizoen één ingedeeld. Allereerst drie Klingon
onderwerpen gevolgd door drie
akteurs die meerwaarde gaven
aan seizoen twee, Guinan,
Katherine Pulaski en Professor
Moriarty. Beide hologrammen,
gewijd aan Counselor Deanna
Troi (HG3) en Commander William T. Riker
(HG4) zijn van een iets betere kwaliteit dan
de hologrammen van seizoen een.
Verder is er aan deze set, in tegenstelling
tot seizoen een, weer een survey-kaartje
toegevoegd omdat Skybox natuurlijk zeer
nieuwsgierig is over wat men van deze set
vindt. Als alles goed gaat moeten er
natuurlijk nog vijf vervolgen op komen...
Persoonlijk vind ik de kaartjes van seizoen
twee een van de beste uit de tng episode
collectie maar dat wordt denk ik meer veroorzaakt door de aanwezigheid van
Katherine Pulaski (Diana Muldaur) dan
door de kaartjes zelf. In mijn ogen is en
blijft zij een klasseactrice en tot op de dag
van vandaag vind ik het jammer dat zij
weer werd vervangen door BeverlyCrusher
(Gates McFadden).
Voyager
En dan is het natuurlijk de beurt
aan Star Trek Voyager, de nieuwste telg die in januari 1995 is
begonnen. Skybox speelde daar
direct op in door in juni 1995 een
in twee series geknipte set kaartjes op de markt te brengen, de
eerste set met als titel Star Trek
Voyager Season One Series One
behandelt enkel en alleen de
pilot-aflevering 'Caretaker'. Deel
twee, gepland voor release in
november 1995, behandelt alle
afleveringen van seizoen een.
Skyboxzegt het zelf zo:
'Skybox International
proudly presents an
extraordinary card set
featuring the latest
chapter in the STAR
TREKlegacy. Star Trek:
Voyager. Images featured on StarTrek:Voyager
Trading Cards will be
taken from actual footage of the show, detailing
the entire inaugural
seasonin a unique twoseriesformat.'

De set werdt allereerstvooraf gegaan door
een tweetal promokaartjes. die werden
verspreid via de op dat moment toonaangevende AmerikaanseTrading Card magazines, Cards Illustrated (Cl) en Non-Sport
Update (N1). Beide kaartjes zijn aan de
achterzijde voorzien van het desbetreffende card-magazine logo.
Promo-sheets
Naast deze twee promokaartjes werd er
voor het eerst ook een zogenaamde
promo-sheet op de markt gebracht. Het
leuke aan deze sheet met 9 afbeeldingen is
dat er ook afbeeldingen in zijn verwerkt
van enkele speciale kaartjes. Daarmee kan
men dus voor het eerst, voordat men een
doos aanschaft, ook daadwerkelijk zien
welke specials eraan toegevoegd zijn.
Vervolgensvinden de kopers van een com-
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gezonden aan Skybox, onder bij betaling
van 6 dollar per kaartje.vin ruil voor echte
blueprint maps.

plete doos kaartjes ook nog eens een titelkaartje van Skybox zelf in de doos, genummerd met Tl.
Een complete set bestaat uit 72 afleveringskaartjes, 9 U.S.S. Voyager mural-kaartjes, 9
Sehind the Scenes kaartjes, 6 24th century
technology kaartjes en twee checklists hetgeen de basisset in totaal op 98 kaartjes
brengt. Ook de specials zijn niet vergeten,

allereerst vinden we een uit 9 kaartjes
bestaande special set met afbeeldingen
van de 'vaste' bemanningsleden. Leuk
detail hieraan is dat afhankelijk van hoe
men de kaartjes vasthoudt ten opzichte
van de lichtinval, er of een blauw sterrenveld glinstert op de achtergrond, of er
wordt een stralingsveld getoond dat
overeenkomt met onze zon die half schuil
gaat achter een wolk. Door Skybox wordt
dit omschreven als spectra-etch cards.
Daarnaastzijn een drietal zogenaamde
blueprint offer cards voorzien van nummering X-l, X-2 en X-3. Deze kaartjeskonden
tot en met 31 december 1995 worden toe-

EMH
Maar de echte special in deze set is
natuurlijk de Emergency Holographic
Doctor Hologram, een echt driedimensionaal hologram waarop de dokter met
behulp van zijn tricorder de gegevens van
een van zijn patiënten opneemt.
Het kaartje is zo echt dat je aan zijn ogen
kunt waarnemen dat hij de gegevens van
de tricorder afleest. Proficiat Skybox!
Prijsindicatie voor dit kaartje ligt momenteel op f 100,- tot f 130,-.
Naast dit kaartje herhaalde skybox ook nog
de truc zoals we die zagen bij de
Generations-set, een Skymotion exchange
card, die inwisselbaar was tot en met 31
december 1995 voor een skymotion
afbeelding van de USS Voyager. De kans
om dit kaartje te vinden, en dat geldt eveneensvoor de Holographic Doctor, was 1 op
de 180 pakjesofwel 1 op de 5 dozen!
Tenslotte is er aan de set ook nog een survey kaartje toegevoegd, want de klant is
koning zullen we maar zeggen.
Natasha Var naakt
Opschudding in kaartjesland?
Zomer 1995? Zou het echt waar zijn?
Een Star Trek acteur/actrice uit de kleren?
Toevertrouwd aan karton?
Maar heel weinig mensen kennen de set, of
eigenlijk mini-set, maar het is dus wel waar,
Denise Crosby, Lt. Natasha Var gaat uit de
kieren... Playboy lanceert in juli 1995 in
haar Celebrity set een subsetvan drie kaartjes rondom Denise Crosby. [essieLawrence En dan nu eerst zelf onze grens verleggen.
Ferguson,vertolker van de rol van Lutan uit We zien elkaar in het eerste nummer van
'code of honor' heeft ze ongetwijfeld alle 2000 (wat klinkt dat magistraal) terug met
drie in zijn bezit.
onder andere tng seasonthree en voyager
Voor zo ver mij bekend is DeniseCrosby tot season one series two, met wel heel veel
op het moment van schrijven van deze tekst aanvullingen.en uiteraard maken we ons
de enige die officieel uit de kleren is gegaan dan in kaartjesland, in 1996, op voor het
voor een setje trading-cards, jammer voor
dertig jarig bestaan van Star Trek.
de dames en ja de heren blijven natuurlijk
hopen op een (half)borg-schepsel...

De schrijver van deze rubriek:
Harm Koopman brengt een
eerbetoon aan DeForest Kelley,
die enige tijd geleden overleden is.
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gevormd worden door de gedachten en de
biochemie van de Borg. Het was reproducMaanden van studie hadden wel theoreti- tie en de minieme bijdrage van Seven of
sche inzichten in de superieure levensvorm Nine daarin zou zijn dat ze kleur gaf aan
verschaft, maar geen kennis die praktisch hun nakomeling, dat ze een deel van de
toepasbaarwas. Wat voor haar onmogelijk omgeving was waarin hij opgroeide. Meer
was, zou voor soort een-zeven-zeven-acht een kon zij met hem niet worden.
echter eenvoudig moeten zijn. Indien ze
zich door deze soort kon laten assimileren, Het was de avond voor het kerstfeest.
zou ze weer deel uitmaken van een vol- Kathryn janeway schoof haar computeruitwaardig collectief. Het enige dat ze daar- draai terzijde. Het was tijd om te rusten. En
voor moest doen was dat te verlangen en morgen was het feest. Dat was een goed
vermits de anderling zich in haar verlangen idee van Neelix geweest. Het was al tijden
kon vinden, zou hij haar wens vervullen, geleden dat ze een feest hadden gehad en
meende ze. Vanaf het moment dat soort de hele bemanning en zijzelf leefden
een-zeven-zeven-achtaan boord was geko- ernaar toe.
Ze stond op en rekte zich uit. Na haar
men en ze zich had gerealiseerddat nu de
mogelijkheid bestond om opnieuw een saaiedienst op de brug had ze samen met
functioneel collectief te vormen, had ze dat Tuvok, en Chakotay in een holozaal tactiverlangen dan ook gekoesterd, zowel in sche simulatiespelen geoefend. Op het een
na hoogste niveau hadden ze drie van de
actieve staat alswanneer ze regenereerde.
twintig keer gewonnen en slechtsacht keer
In het appartement van Harry Kim ver- een totale nederlaag geleden, waarbij
schoof Phluff miljoenen van de tweedimen- Voyager geheel vernietigd werd. Dat was
sionale lusjes van zijn lichaam. Koper- beslist geen slechte score.
atomen verplaatstenzich in de C-snaarvan
's Avonds had ze een eenvoudig maal uit
Kirn's viool. Hij had de hele avond op zijn de replicator gegeten en daarna had ze
spel zitten oefenen; niet omdat hij dat zich teruggetrokken in een stoel met de
nodig had, maar omdat het hem genoe- Ilias van Homerus. een van de klassieke
gen verschafte. De kwaliteit van de C-snaar Aardse werken. De hoogdravende, bloemhad hem aan het eind van de avond echter rijke taal boeide haar als altijd. Zonder een
zorgen gebaard. Hij wilde dat hij een ande- moment te pauzeren las ze over de aanre had, een betere, die een zuiverder toon vang van de grote strijd die het gevolg was
van de onwettige liefde tussen de held
gaf. Phluff voldeed aan dat verlangen.
Paris en de beeldschone, reeds gehuwde
Helena. Het was nog geen duizend jaar
Het intense verlangen van de Borg
bevreemde Phluff. Een driedimensionale nadat de warmte die vrijkwam bij de laatlevensvorm die het ambieerde een te wor- ste ompoling van het aardmagnetisch veld
den met hem? Eenprokaryoot in haar dar- tijdens de laatste ijstijd de oceanen ondermen of op haar huid kon zich met meer steboven keerde. Het
recht een met haar noemen dan zij dat ooit was een tijd toen de
met hem zou kunnen zijn. Door haar te oceanen en zeeën van
kennen, weet te hebben van de locatie en de Aarde niet blauw,
bewegingen van de deeltjes waaruit zij was maar nog steedsrood
samengesteld, was ze in feite al een met waren, toen de goden
hem. Hij kon haar eenvoudige vorm op elk op Aarde verkeerden
en de onsterfelijke
willekeurig moment exact dupliceren.
Meer had de Borg niet te bieden.
Zeus zijn bliksems van
Dat de informatie die de essentie van de
godenberg
haar identiteit weergaf in fractale vorm Olympus wierp. Op
opgeslagen was in de lusjes waaruit zijn het laatst gaapte ze
lichaam bestond en dus deel uitmaakte van echter en terwijl
zijn identiteit, was echter een ongelijke ruil, Achilles nog steeds in
die de Borg tekort deed, begreep Phluff. zijn tent zat te mokHaar verlangen kon alleen bevredigd wor- ken en zich onthield
den door een deel van hemzelf op te van de strijd omdat
geven. Terwijl Sevenof Nine regenereerde, Agamemnon
met
vulde hij haar weefsels en cybernetische instemming van de
organen met ongevormde delen van zijn andere Grieken hem
lichaam. Middenin die kleine hoeveelheid het meisje Briseïshad
reservevoedsel,in het buitenste laagje van ontnomen, maakte
haar hippocampus, het orgaan dat de ziel Kathryn aanstalten
produceert, liet hij een fractaal deeltje van om naar bed te gaan.
zichzelf achter. Hier zou het groeien tot het
Kathryn
poetste
reservevoedselop was. Hier zou het mede haar tanden nog«

maals en dronk daarna een half glas water
uit de replicator om te voorkomen dat ze
tijdens haar slaap uitgedroogd wakker zou
worden. Daarna trok ze haar uniform,
onderhemdje, sterrenvloot-BH en broekje
uit en legde die in haar wasmand. Geheel
naakt trok ze haar lade met schoon ondergoed open, pakte er een onderbroekje uit
en liep met dat broekje in haar hand,
wederom
gapend naar haar bed.
Onderweg nam ze haar computeruitdraai
ook nog mee. Het was een automatisme.
Of ze wat zou gaan lezen in bed wist ze
nog niet.
Bij haar bed gekomen, sloeg Kathryn het
dekbed op, liet de computeruitdraai daar
bovenop vallen en trok vervolgens het kledingstukje dat ze in haar hand had aan. Ze
ging zitten, zwaaide haar benen op het
bed en trok het dekbed tot onder haar
xxxxxx omhoog, haar computerblad in de
hand. 'Licht uit,' beval ze en het werd donker. Ze activeerde het boek en de tekst
lichtte op. 'De Dageraad in haar saffraangele peplos verlichtte reeds de gehele
aarde, toen de bliksemslingerende Zeus
een vergadering van de goden belegde,'
las ze. Wat, vroeg ze zich af, is een 'peplos'? Zou het een doorschijnende,
lichaamsbedekkende sluier zijn? Had de
mooigelokte Helena zich ermee gekleed?
Of hadden Achilles of Agamemnon hun
Briseïsbevolen haar aantrekkelijkheid met
een saffraangele peplos te vergroten? Ze
kon het boek natuurlijk vragen het woord
te verklaren, maar ze was er te moe voor.
Ze legde het weg en sloot haar ogen.
Leesverder op pagina 24 »
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Met haar hand pakte ze
haar xxxxxxxxxxx vast. Als
zij nu eens de in een saffraangele sluier gehulde
Helenawas en prins Paris...
Ze glimlachte en viel in
slaap, dromend van de
grote Hektor met de schitterende helm en van de
snelvoetige, stedenverwoestende Achilles. Grote,
mooie mannen waren dat.
Het heldere licht van de
Zon viel in Okeanos en trok
de donkere nacht achter
zich aan. Het uitgestrekte
tentenkamp
van
de
Grieken bij de schepen
werd verlicht door de
warmtegevende
vuren.
Voor hen lagen de duistere
vlakte en de loopgraven en
de hellende muren van het
machtige,
gedoemde
Troje. Donkere vaandels
hingen van de vlaggenstokken in het tentenkamp
naar beneden. Traag bewogen ze in de zachte zeebries. Met speren en
bronzen zwaarden bewapende mannen in lederen
en metalen wapenrustingen hielden zich op bij de
strijdwagens en paarden.
Anderen zaten bij de kampvuren te dobbelen, te zingen of te beraadslagen.
Slechtskort geleden nog
had ze in het huis van haar
vader geleefd en ging ze
gekleed in fijn linnen en
droeg ze een mooie voorhoofdsband; een jonge
vrouw, niet langer een
seksloos kind of een nog
ongeslachtelijke knaap. Nu
zat ze gevangen in dit oorlogskamp vol manhaftige
Grieken, slechts gekleed in
een vreemd, wit broekje en
een paar sandalen. Een
gelegenheid om te ontsnappen had zich niet
voorgedaan. De blonde,
bebaarde Achilles hield
haar voortdurend aan zijn
zijde en liet zijn ogen niet
van haar af wanneer hij niet
op het slagveld aan het
vechten was. Nu zat ze
blootsvoets in zijn tent en

wachtte tot hij terugkeerde van de vergadering van de legeraanvoerders. Een van
zijn Myrmidonen zat buiten de tent en
hield haar in het oog. Ze bleef angstvallig
zoveel mogelijk uit zijn zicht. Ze ordende
de spullen in de tent en zette Achilles'
drinkbeker en verdunde wijn klaar. Daarna
bleef haar niets anders over dan te wachten. Met haar wijsvingers trok ze tekens in
het zand waarvan de ongeletterde Grieken
niets zouden begrijpen.
Eindelijk keerde Achilles terug, maar in
plaats van zich te rusten te begeven, bleef
hij buiten de tent zitten praten met zijn
Myrmidonen. Het werd kouder en ze trok
een deken van zijn bed en omhulde zich
daarmeeen met zijn geur. Ze wachtte tot ze
moe werd en viel toen op de vloer in slaap.
Kathryn sliep een droomloze slaap, maar
haar lichaam herinnerde zich de vorige
nachten en bereidde zich voor op de komst
van Achilles.
Ze werd oppervlakkig wakker uit een
diepe slaap toen een sterke hand zich om
haar slanke xxxxx sloot. Haar adem stokte
kort en geleidelijk werd ze zich van haar
omgeving bewust. Haar deken lag naast
haar, terzijde geschoven. Vanonder geloken oogleden zag ze slaperig bij het zwakke licht van een enkele kaarsde nog steeds
in wapenrusting gestoken, edele Griek
gehurkt bij haar voeten zitten. Ze bewoog
zich niet en hield zich slapende, maar dat
onwillekeurige bedrog baatte haar niet.
Langzaamtrok hij haar aan haarxxxxx naar
zich toe en pakte ook haar andere xxxxx
toen die binnen zijn bereik kwam. Hij tilde
ze beide hoog op en trok haar naar zich toe
tot ze onder hem lag en haar enkelsop zijn
schouders rustten. Zijn wapenrusting en
kleding verdween alsof het dematerialiseerde en ook haar enige kledingstuk verhulde
haar vrouwelijke zachtheid niet langer voor
zijn ogen, maar verdween tezelfdertijd,
haar ontblotend en onbeschermd overleverend aan zijn hartstocht. Toen boog de
gespierde man zich met zijn harde lichaam
over haar heen en streelde haar xxxxxxx.
Bij de eerste, sensuele aanraking xxxxxxxx
haar xxxxx zich als vanzelf en begon haar
hart sneller te kloppen. De handen op haar
xxxxxxx verhoogden haar ontvankelijkheid
voor zijn xxxxxxxxxxxxx.
Hij trok haar nog
wat dichter naar zich toe. Haar slaperige
lichaam bood hem geen weerstand, maar
aanvaardde zijn xxx xxx aanraking gretig,
zoals een paard uitziet naar zijn berijder en
zoals de dorre vlakte zich de gesel van de
regen van een onweersbui laat welgevallen. Soepel, gesmeerd, accepteerde haar
lichaam het zijne. Ze zuchtte en hield hem
instinctief vast, want ze was nog steeds
nauwelijks wakker. De grote Griek wachtte
even als om haar aan zijn haar reedsbekende aanwezigheid te laten wennen, net

-

Chri!it:ma!i
l\Iovel-

zoals hij dat de eerdere nachten had Kathryn Janeway begaf zich op de eerste
gedaan. Zijn mannelijke geur vulde ook kerstochtend in een rustig tempo naar de
haar neusgaten en bedwelmden haar.Toen brug om daar haar dienst te vervullen.
raakte hij met zijn lippen zachtjes de hare Telkens wanneer ze iemand tegenkwam,
aan en likte ze met zijn tong. Beheerst,zich hield ze stil om haar computeruitdraai te
langzaam bewegend, begon hij haar xxxx
raadplegen. Zodra ze zich echter niet meer
manmoedig met wakker wordende xxxxx
geobserveerd wist, strompelde ze ineengete xxxxxx. Instinctief beantwoordde haar krompen, met samengeklemde dijen verlichaam aan hetgeen zijn door de oorlog der. Zo xxxxx en voldaan als ze zich die
verhoogde xxxx ervan eiste. Haar ademha- ochtend voelde, was ze zelden geweest. Ze
ling versneldezich en ze bewoog haar han- glimlachte tevreden. De dokter zou haar
den langs zijn armen omhoog naar zijn xxxxxheids kunnen verhelpen, maar het
gespierde schouders en nek en hield hem was wie ze was en ze was niet van plan
daar stevig vast.
hem daar iets aan te laten veranderen. Het
Ontwakend, voelde Kathryn het vuur van zou vanzelf wel overgaan. Als ze eerst maar
haar eigen lust rijzen. Hoewel nog half sla- eenmaal zat...
pend, verkrampten haarxxxx, haarmaag en
Slechtseen stap binnen de brug, stuurde
ingewanden reeds van het genot dat ze de meeste van de daar werkzame
Achilles' stimulerende aansporing haar gaf. bemanningsleden op missies elders in
Aan haar keel ontsnapte een geluid dat Voyager. Tom Parisen zijn collega's zaten
uiting gaf aan haar gevoelens. Buiten lach- met hun rug naar haar toe toen ze zich
naar haar gezagvoerdersstoel manoeuten een paar de wacht houdende
Myrmidonen. Achilles sloeg er geen acht vreerde en zagen haar niet. Alleen Tuvoks
op; noch op haar,noch op hen. Haargevoe- ogen rustten op haar terwijl ze naar haar
lens interesseerdenhem niet. Hij had haar stoel liep. Bevreemd door haar xxxxxxxx,
tot zich genomen omdat ze mooi was en trok hij lichtjes een van zijn wenkbrauwen
omdat haar willige, zachte vrouwelijkheid omhoog, maar liet hem toen weer begrijtijdens de wreedheid van de oorlog zijn pend zakken. Ze keek koel terug. Ze wist
harde, mannelijke xxxxxxxxx kon lenigen. dat hij niets zou zeggen.
Hij benutte de heerlijkruikende vrouw daar'Status, mijnheer Tuvok?' vroeg Kathryn
toe wanneer het hem gedurende de avon- beheerst toen ze haar stoel had bereikt en
den en nachten schikte, zonder met haar zat. Ze zuchtte geluidloos. Hier zou ze voor
daar van tevoren over te overleggen.Wat zij het einde van haar dienst niet meer uit
opstaan.
daarvandacht had voor hem geen belang.
'Voyager is weer op volle warpcapaciteit,
Kathryn had na de eerste xxxxxxxxx van
die nacht geen enkele gedachte voor iets kapitein. Onze passagier heeft ons geduanders dan het toegeven en voldoen aan rende de nachtdienst verlaten.'
Achilles' krachtige mannelijkheid en het
'Passagier,mijnheer Tuvok?'
xxxxxxxx van haar eigen brandende,
'Verschillende bemanningsleden hebben
onblusbare xxxx. Haar lippen zochten de reeds gerapporteerd dat vannacht aan hun
zijne. Toen ze haar hoofd weer op de diepste verlangen is voldaan, kapitein.
grond liet rusten, verhoogde hij het xxxxx Nieuwe meldingen blijven binnenstromen.
waarmee hij zijn xxxxxxxxxx op haar Soort een-zeven-zeven-acht heeft zijn paslichaam xxxxxxxxx. Ze reageerde luidruch- sage inderdaad in natura betaald.'
'En nu is hij weg,' zei Kathryn Janeway
tiger, onbeheersbaarder. De wakkere
Myrmidonen buiten de tent wisselden nadenkend. 'Ik weet het, Tuvok. Weet je
geamuseerd commentaar uit, maar net als waar hij heen is gegaan?'
'Nee, kapitein. Hij vertrok zonder enige
Achilles negeerde zij hen, want ze was zich
niet langer van hun aanwezigheid bewust. aankondiging en zonder een spoor achter
Alleen Achilles en wat hij met haar deed te laten; zelfs geen warpdons.'
bestond voor haar.
'Hm. Zijn we nu niet ter hoogte van die
Vroeg in de ochtend zocht Achilies zijn stervormende nevel? Misschien is hij daarbed. Hij trok de bezwete en uitgeputte
heen gegaan.'
vrouw met zich mee. Haarvolle, zachte lip'We bevinden ons op een kortste afstand
pen en lenige xxxx waren hem daar nog van eenentwintig punt drie lichtjaar van de
een laatste keer van dienst. Toen sloot hij nevel, kapitein. Onze afstand wordt nu
gedurig groter.'
zijn ogen en sliep tot een van zijn
'Dan is hij daarheen gegaan,' besloot ze.
Myrmidonen hem voor het middagmaal
kwam wekken. En ook Kathryn sliep tot die 'Ik vraag me af wat hij er te zoeken heeft?'
tijd in de beschutting van zijn beddengoed
en in de verzadigde geur van zijn mannelijk 'Dit is UrsusBeer,mijn teddybeer,' verklaarruikende lichaam, zijn knieën omarmend, de Tom Paristijdens het aperitief voor het
haar hand op Achilles' bil, haar hoofd kerstmaal. 'Ik ben hem kwijtgeraakt toen ik
tegen zijn dijbeen, zijn smaak in haar xxxx acht was en ik heb altijd mijn vader ervan
en op haar xxxx.
verdacht dat die hem weggooide. Toen ik

vanochtend wakker werd, had ik hem vast
in mijn armen. Het is mijn geschenk van
soort een-zeven-zeven-acht.'
'Een lief verlangen en een vriendelijk
cadeau,' meende Chakotay. 'Ik heb een
medicijndroom gehad waarin mijn vader
en mijn stamoudsten voorkwamen. En jij,
Tuvok?Wat was jouw diepste verlangen?'
'Ik ben een vulcan, Chakotay. Dergelijke
emoties zijn ons vreemd. Niettemin heeft
de anderling voor mij ook een geschenk
achtergelaten. Ik trof bij mijn ontwaken
een nieuwe, ruimtelijke en esthetischepuzzel in het midden van de vloer van mijn
appartement aan.'
'Interessant,' vond de dokter. 'Ook ik heb
geen echte emoties, maar ook ik vond een
geschenk op een bed in de ziekenboeg:
een Ferengi doedelzak met zeven pijpen.'
Hij keek nadenkend naar de kleine Neelix,
diens pleegkind Naomi Wildman en de
langbenige Borg Seven of Nine, die
gedrieën met dienbladen vol gevulde glazen de aanwezige manschappen voorzagen van een dorstlesser.'Ik ben benieuwd
wat hun diepste verlangen was. Wat was
het uwe, kapitein?'
'Ik denk dat Seven of Nine zou zeggen
dat dit niet relevant is, dokter. Maar ik verzeker u dat onze passagier tot de bodem
van mijn diepste verlangen is gegaan meerdere malen zelfs - en me daarbij volledig tevredengesteld heeft,' antwoordde
Kathryn hem neutraal. Het ging hem en
alle anderen niets aan. 'En jij, B'Elanna?'
B'Elanna Torres, aan de arm van Tom
Paris, bloosde. 'Ik werd vanochtend wakker, naast Tom, met die teddybeer in zijn
arm,' zei ze, 'en toen had ik een heel
vreemde impuls. Toen ik vroeger klein was,
toen keek ik zodra ik op de eerste of tweede kerstdag wakker werd meteen uit het
raam over de donkere, besneeuwde velden, maar dat was altijd tevergeefs.
Vanochtend voelde ik me weer dat kleine
meisje. Zonder eerst iets aan te trekken,
ben ik zo snel ik kon naar het raam in ons
appartement gelopen. En daarbuiten, in
het licht van Voyager en de sterren, zag ik
de kerstman in zijn door een span rendieren voortgetrokken slee. Hij keek naar me
om en zwaaide met zijn zweep en riep 'Hoho-ho!' en toen verdween hij in de verte, in
de richting van die grote, sterrenvormende
nevel. De kerstman bestaat echt.'

NB Nee, de kruisjes zijn geen drukfout, maar
aangezien we onder onze leden en lezers erg
jeugdigen hebben, moest er censuur worden
toegepast. Helaas, het kon niet anders. Maar
wilt u het ongecensureerde verhaal graag
lezen? Kijk op de webpagina ...
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Star Trek: Borg
Star Trek: the Next Generation
Een ander soort spel is Star Trek the Next Een heel ander soort spel, maar toch ook
Star Trek Game (heats
Generation: A final Unity. Dit spel is zeker al zeker leuk, is Star Trek: Borg. Hierbij maak
wat ouder, maar toch nog leuk om te spe- je een hele Star Trek film mee, waarvan jij
Star Trekspellen zijn leuk om te spelen, maar len. Ga naar het Tactical screen en typ de hoofdrolspeler bent. Hier zijn niet
soms is er een cheatcode nodig om ergens 'make it so'. Dan komt er een lijst met zoveel cheats van, maar zeker wel een paar
mee verder te komen. Hier de cheatcodes van opties, waaronder 'destroy' en 'eloak' Als je bruikbare. Je kunt de cheats gewoon intyzo ongeveer alle Star Trekspellen op een rij. Ik dan een van de volgende toetsen gebruikt, pen tijdens het spelen. Jehoeft geen enter
heb niet alle cheatcodes zelf getest, maar ik wordt de cheat geactiveerd. Let erop, dat toets te gebruiken, of iets dergelijks, je
je voor iedere toets dus dat scherm moet hoeft het alleen maar in te typen.
ga er vanuit dat ze allemaal kloppen.
Als je 'Hugh' intoets bij een vraagstuk, zal
openen.
Als je een 'T' intoetst, krijg je 999 photon het meest gekozen antwoord worden
Star Trek: Klingon
We beginnen met Star Trek Klingon. Een torpedo's. Als je een 'F' intoetst, wordt alle gebruikt. Meestal is dit de goede keuze,
ondertussen wat ouder spel, maar toch schade gerepareerd. Als je een 'C' intoetst, maar soms ook niet. Als je 'Borg' intoetst
nog leuk om te spelen. Om de volgende zul je eloaken. Als je een 'I' intoetst, zul je ga je terug naar het begin van de scène
Cheatcodeste gebruiken kun je ze gewoon verdergaan in volle impulssnelheid. Ten waar je inzit. Als je 'Obey' intoetst ga je
tijdens het spelen intypen. Typ 'kor' om slotte, als je een 'w' intoetst, zul je verder- door naar de volgende scène.
naar de eerst volgende keuze te gaan. (je gaan in Warpsnelheid.
slaatdus een stuk over). Typ 'kang' bij een
Tenslotte wilde ik nog een opmerking
keuze en je zal automatisch de goede Star Trek: Birth of the Federation
maken over het spelen van het laatste
maken. Ten slotte, typ 'koloth' en de juiste Eenvan de nieuwste spellenop dit moment deel van het spel. Het schijnt dat er nogal
keuzevan het vorige vraagstuk zal worden is Star Trek: Birth of the Federation. Deze een aantal mensen vastzitten als je een
cheat is iets ingewikkelder. Je moet om Borg bent geworden, met een eigen wil
geselecteerd.
deze cheats te kunnen gebruiken het spel en je bent terug op je schip, maar er komt
op een andere manier opstarten. Start het een Borg-indringer. Deze probeert in de
Star Trek: Klingon honor Guard
Een opvolger van Star Trek Klingon is Star spel met achter de normale naam systemen te hacken en alleen jij kunt hem
Trek Klingon honor Guard. Toets tijdens (Trek.exe) '-Mudd'. Dit kun je het beste in stoppen. Je kunt echter niet met hem linhet spelen op de TAB toets en gebruiken Windows bij 'Start' en dan 'uitvoeren'. Je ken. Jemoet het volgende doen als je aan
een van de volgende codes (ik heb een krijgt dan een schermpje, waar je een com- hem vastzit. Ga met je muis naar de
selectie van de codes gemaakt, want het mando in kan typen. Zoek eerst even uit in onderkant van het scherm. Klik dan een
zijn er voor dit spel ontzettend veel. Als je welke map je het spel hebt geïnstalleerd.
beetje rechts van het midden. Waar dit
ze allemaal wilt hebben, mail dan naar Jetypt dan b.V.in:
precies moet is uitproberen. Er verschijnt
ErikMartens@hetnet.nl en ik stuur je de c: \BOTF\ Trek.exe-Mudd
dan een toetsschermpje, waar je de toerest.). Typ 'allammo' en je krijgt 999 van Let erop dat je tussen Trek.exe en -Mudd gangscode in kan toetsen.
alle munitie. Om de timer uit te schakelen, een spatie laat en dat je -Mudd met een
typ je 'playersonly'. Om alle monsters te hoofdletter schrijft. Typ deze regel in het Star Trek: Captain's Chair
doden, typ je 'killpawns'. Tenslotte kun je scherm van 'uitvoeren' en druk op enter. Een hele kleine cheat voor Star Trek:
voor dood spelen als je intoetst 'feignde- Het spel start op zoals het dat normaal Captain's Chair. Ga naar het linkse Tactical
ath'. Let erop dat je voor al deze codes de doet. Start een nieuw spel, of ga verder paneel op de brug van de Enterprise D.
met een oud spel, wat je wilt. Als het spel Toets dan achtereenvolgens de nummers
TABtoets moet gebruiken.
helemaal loopt, '81598' in en je zult worden overgeplaatst
naar een Klingon Bird of Prey. Daar kun je
dus je bent
dan wat rondlopen, maar helaas niet aan
echt
bezig
(niet bij de de panelen zitten.
instellingen of
iets dergelijks) De laatste cheats die ik voor je heb zijn die
kun je de vol- van StarTrek: Starfleet Academy.
gende cheats Om in missie 7 je photontorpedo's te herladen, typ je '........tiberius' na het eerste
gebruiken.
gevecht kun je op 'i' drukken om je phoAls je tijdens
het spelen op tons te herladen, als dat nodig zal zijn.
F9 drukt, krijg In Omega 12-300, kun je '$punish' typen
voor extra photon sterkte.
je er 100%
researchbij. Als Om de Romulans naast Raven in END
je
op
F10 GAME te vernietigen, kun je 'mercury'
drukt, krijg je typen. Je kunt om de Sherakin Smugglers
er 10.000 cre- Den te vernietigen '$->me!' typen.
dits bij. Als je
Dat was het dan. Veel succesmet het uitop F11 drukt
kun je de hele proberen van deze codes.
kaart zien.
Door: ErikMartens

Quark'§
betreft is het
maar goed dat
die
Klingon
tent verderop is
begonnen.
Nou ja, hier heb
je het recept in
ieder geval.

Door: Erik Martens

Pippius C1aw
Voor 1 persoon:
Benodigdheden:
Slanaar keuze

*

*
*
*
*
*
*

Bar

(genoeg om 1 bord te bedekken)

Abrikozen uit blik
(op sap, of op siroop, wat je lekkerder vindt)

6 gamba's
(dit is een groot soort garnaal.
De visboer zal het wel hebben)

een beetje grof zeezout
een beetje zonnebloemolie
een beetje cayennepeper
een paar druppeltjes citroensap

Verder kun je klaarzetten:
1 bord
1 schaaltje, wat in het midden van het
bord past Ge moet dan wel ruimte over
houden voor de rest van het gerecht.)
Pippius Claw is een typisch Klingon
gerecht. Ik vind het verschrikkelijkals ze het
hier willen eten, want met handen eten
loopt nooit goed af bij dit gerecht. Wat dat

let erop dat je
de gamba's
nog bevroren
koopt. Laat ze
niet verder dan
half ontdooien.
Pel ze nog niet
maar wrijf ze met pantser en al in grof zeezout, zonnebloemolie en cayennepeper.
Rooster de gamba's dan boven gloeiend
houtskool of onder de voorverwarmde
gril, niet langer dan 6 minuten.
laat ze afkoelen.
Vul het schaaltje met de abrikozen, laat het
sap erbij zitten. Hier hoef je verder niets
aan te doen.
Maak op het bord een mooi bedje van de
sla. Zet in het midden het schaaltje met de
abrikozen.
Als de gamba's helemaal afgekoeld zijn,
kun je ze pellen. Druppel er dan iets

Replicat:or
Heb jij ook spullen of materialen die je wilt
ruilen, verkopen of ben je ergens naar op
zoek? Dan is de Replicator Room precies
wat je zoekt! In deze rubriek kun je
namelijk qratis" adverteren! Vul de bon
hieronder volledig in en stuur 'm op naar:
The Flying Dutch o. v. v. Replicator
Postbus 735, 3500 AC Utrecht

Room,
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HomeVideo Produkties
Trouwreportages voor een betaalbare
prijs, overzetten van smalfilm
op VHSband, bedrijf & trekker reportages
en nog veel meer.
Telefoon: 0181 - 64 38 26
of e-mail: homevideo@gironet.nl

citroensap over en zet ze op het slabedje,
om het schaaltje om het midden heen.
Vergeet je bestek en eet lekker met je
handen.
Tip: zorg dat er een slaafjeklaarstaatom de
troep op te ruimen.
Kccccchhhhhhèèèèèèèèè
Quark

Room

Te koop:
de gehele StarTrek: TNG. De serie bestaat
uit 81 banden, Nederlands ondertiteld.
Vasteprijs f 1500,-P.Sloots,Assen
Telefoon: 0592 - 33 06 35 of
Quantum.storm@Wordlonline.nl

of Sutherland.Allesvanaf Nebuia classl
Rickvan Eeden,Den Haag
Rickvaneeden@freemail.nl
Telefoon: 06 - 55 99 20 33

Te koop:
In heb het spel Generationsin de aanbieding voor slechtsf 30,--, wegens een
defecte computer. Zelf ben ik op zoek naar
een bouwmodel (liefst groot) van een
Nebuia Classship, bijvoorbeeld USSFaragit

The Flying Dutch neemt geen enkele verantwoording voor de inhoud van de advertenties die geplaatst worden in deze replica tor
room. Advertenties die illegaal kopiëren
aanbieden worden geweigerd.

* commerciële advertenties
kosten fl. 2,50 per regel.

r------------------------------------------------------------------j
: Naam:

Lidnummer TFD:

I

Te koop:
ST:TNG Videobanden.
Cassettes2 tot en met 15 en 31+32.
Perstuk f 12,50. Alle 17 tegelijk f 200,-Of ruilen voor ST:VOYvideobanden.
H. van Duuren, 06 - 55 76 1299.
e-mail: henk.van.duuren@tip.nl
Wegens een chronisch tekort aan ruimte:
TE KOOP:verzameling videobanden
ST:VOY.Ik heb er ongeveer 40. Mail me
dan en ik stuur een lijst met nummers van
de afleveringen. Majanka Veldkamp.
E-mail: majanka@tref.nl

: Adres:
I

: Postbus:
I

: Woonplaats:

-A:

I

Telefoonnummer:

E·mail:
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Door: Annemieke van de Westelaken

AL50 5TARRING......
De gastspelers van Deep Space Nine
Geen enkele Star Trek incarnatie had zo'n
grote steeds terugkerende cast als Deep
Space Nine. AI vanaf de eerste aflevering was
het duidelijk dat we in deze serie niet alleen
met de vaste cast regelmatig te maken zouden krijgen. Gul Dukat, Elim Garak, Rom en
Nog waren al prominent aanwezig. Ze werden al gauw gevolgd door vele anderen die
we allemaal net zo goed zouden leren kennen als de vaste cast. Nu Deep Space Nine is
geëindigd treden deze spelers nog een keer in
het voetlicht.

Andrew J. Robinson als Elim Garak
De kleermaker van Deep Space Nine heeft
een duister verleden als de serie begint en
hij is niet zo bereidwillig dat verleden te
delen. Ontploffingen en diverse moorden
dwingen Garak echter steedsmeer van zijn
verleden te ontrafelen. Garak is verbannen
van Cardassië.Hij was daar een lid van de
beruchte Obsedian Order. Zijn vader blijkt
niemand minder dan Enabran Tain, die
tevens de leider was van die Order. Garak
heeft in het verleden verschrikkelijke dingen uitgehaald maar eventuele gewetensbezwaren en trauma's weet hij over het
algemeen goed te verbergen. Dat hij wel
degelijk lijdt komt zeer goed naar voren in
'The Wire'. Het blijft lange tijd de vraag of
Garakwel te vertrouwen is. In de loop van
de tijd bouwt hij echter vriendschappen op
met Bashir en Odo en begint iedereen
meer en meer op hem te bouwen totdat hij

AI!iD !i1:arring
uiteindelijk een waardevol lid is van de bemanning tijdens de oorlog
met de Dominion.
Garak blijft echter zonder al te veel scrupules
zeer onorthodoxe methoden gebruiken om
overwinningen te behalen zoals het opblazen
van een schip van de
Romulanen in 'In The
PaleMoonlight'.
Garak heeft een hechte
relatie met Ziyal, de
dochter van zijn aartsvijand Dukat. Haardood is
een schok voor hem. Als
actieve vechter aan het
front keren Carak's kansen nadat de oorlog
geëindigd is. Zijn thuiswereld is een grote ruïne
en 800 miljoen Cardassierszijn gedood. zich in een wankel evenwicht te houden
Garak keert eindelijk terug naar Cardassië tot dat Ziyal gedood wordt. De eens zo
om zijn echte thuis weer op te bouwen.
machtige Cardassiaanseleider stort helemaal in en wordt krankzinnig. Hij wordt
geteisterd door persoonlijke geesten in de
Marc Aliamo als Gul Dukat
Van kwaad naar goed naar krankzinnig; in vorm van Damar, Weyoun en Kira. Hij richt
de loop van zeven seizoenen hebben we al een sekte op en beschouwt zichzelf als de
de variaties van Gul Dukat langs zien nieuwe god van Bajor. Hij is nu gevaarlijker
komen. Gul Dukat begint in de serie als de dan ooit. Dukat wordt uiteindelijk door
vorige commandant van Deep SpaceNine Sisko verslagen en opgesloten in een
toen nog Terrok Nor. Hij was een van de Bajoraansegevangenis.
leidinggevende Cardassiersop het bezette
Bajor. Dit verleden, waar hij eerst weinig Max Grodenchik als Rom
last van lijkt te hebben, gaat hem meer en Quark's onderdanige broer ondergaat
meer parten spelen. De op macht beluste grote veranderingen in de loop van de
Gul Dukat wil in eerste instantie niets liever serie. In eerste instantie is Rom niets anders
dan het station terug. Echter, in de oorlog dan een slaafjevan Quark. Hij knapt al zijn
tegen de Klingons vecht Dukat zij aan zij vuile karweitjes op en wordt daarvoor niet
met Sisko.Ondanks dat Dukat Siskomeest- of slecht betaald. Rom is niet bepaald het
al als een vijand beschouwt, hoewel hij ook prototype van een Ferengi; daar is hij veel
pogingen doet een vriendschap op te bou- te goedig voor. Zijn relatie met Quark is in
wen of wat daar voor doorgaat, heeft hij het begin slecht. Rom wil niets liever dat
een enorm respect voor de Starfleet kapi- Quark sterft zodat hij de bar erft.
tein. Dukat is de enige die nooit de fout Langzaam leert Rom voor zichzelf op te
maakt Siskote onderschatten. Het lijkt vaak komen. De ommekeer komt als Quark op
of Dukat Siskobeter kent dan wie dan ook. gemene wijze probeert Nog, Rom's zoon
van wie hij zeer veel houdt, weg te houden
Dukat's relatie met Kira is turbulent.
van de Starfleet Academie. Rom komt voor
Hij mag haar graag, zij haat hem.
zijn zoon op in een denderende toespraak
Voor Dukat is Kira de verpersoonlijking
van alle Bajoranen en hij gebruikt haar en vanaf dat moment verandert de verhousteeds meer in zijn pogingen om zijn ding tussen Rom en Quark. Rom richt ook
een vakbond op en hij kiest een individuele
daden goed te praten.
Maar ook Dukat heeft een duister verleden. carrière in de techniek zodat hij nu ook
Hij blijkt een dochter, Ziyal, te hebben bij voor de Federatie werkt. Toch wordt de
een Bajoraanse vrouw. Zij is zijn zwakke relatie tussen Rom en Quark daardoor niet
plek. Ondanks zijn spel van verstoten en slechter, integendeel: Rom en Quark woraantrekken houdt hij zielsveel van haar. den echte broers, die veel om elkaargeven.
Meer en meer krijgt Dukat last van een Rom trouwt met Dabogirl Leetah en hij
schuldgevoel
ten opzichte
van de wordt lid van het verzet tijdens de bezetBajoranen. Hij houdt zichzelf hardnekkig ting door de Dominion, iets wat hij bijna
voor dat hij hen juist probeerde te redden met de dood moet bekopen.
in plaats van om te brengen. Dukat weet Rom's carrière bereikt een absoluut hoog-
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tepunt als hij gekozen wordt tot Grand
Nagus. Hij gaat met Leetah op Ferenginar
wonen.
Aron Eisenberg als Nog
Nog is een klein ettertje en een typische
Ferengi in de dop als de serie begint. Hij
lijkt meer op zijn oom Quark dan op zijn
vader Rom. Nog probeert overal een slaatje uit te slaan en hij neemt een loopje met
school. Hij haalt allerlei streken uit en heeft
het dan ook regelmatig aan de stok met
Odo. Hij bouwt een hechte vriendschap op
met [ake en dat heeft een positieve invloed
op hem. Nog weet opeens wat hij wil: naar
de Starfleet Academie tot afschuw van
Quark en tot verbazing van Sisko. Maar
Nog slaagt erin als eerste Ferengi een
plaatsje op de Academie te veroveren en hij
gaat met sprongen vooruit. Hij komt werken op het station en behoort tot het vaste
personeel op de brug van de Defiant.
Hoewel hij vaak bang is voor de oorlogssituaties toont hij grote moed en kennis. Als
hij echter zijn been verliest stort hij in en
sluit zich weken lang op in het holodeck.
Met hulp van Vic Fontaine komt Nog zijn
crisis te boven. Hij stort zich weer in de
strijd tegen de Domnion en wordt uiteindelijk gepromoveerd tot luitenant.
Jeffrey Combs als Brunt
Brunt FCA is Quarks ergste vijand. Met
een talent om overal op te duiken waar hij
niet moet zijn bijvoorbeeld in de bar of in
zijn klerenkast maakt hij het leven van
Quark behoorlijk zuur. Brunt loert op elke
fout die Quark maakt zodat hij zijn bar kan
inpikken.
Quark heeft echter al gauw
Grand Nagus Zek aan zijn kant staan en
dat geeft Brunt meestal het nakijken.
Hoewel Brunt het blijft proberen delft hij
meestal het onderspit.
Robert Q'Reilly als Chancellor Gowron
Gowron, de Klingonleider, kenden we al
van The Next Generation. Deze dubieuze
leider van wie niemand ooit weet wat zijn
volgende stap zal zijn, speelt ook in DS9
een belangrijke rol.
Hoewel Gowron constant de eer van de
Klingons predikt is hij zelf een politieke intrigant die het niet zo nauw neemt met eer.
Vechten doet hij al jaren niet meer. Hoewel
hij meestal wel gerespecteerd wordt, worden er ook vraagtekens gezet bij zijn regering. Gowron kiest dan weer wel partij voor
de Federatie en dan weer niet.
Gowron begint uiteindelijk
een oorlog
tegen de Federatie maar vecht weer zij aan
zij met diezelfde Federatie in de oorlog
tegen de Dominion. Hij wordt ervan verdacht een Changeling te zijn maar dankzij
actie van Sisko wordt onthuld dat General
Martok de Changeling is. Gowron geniet

Louise Fletcher als Kai Winn
Winn wordt Kai na de dood van Kai Opaka.
Winn is niet bepaald een geestelijke. Ze
zegt de wil van de Profeten te zoeken maar
ze heeft zo haar eigen plannen. Ze wil
Bajor alleen regeren en doet zelfs een
J.G. Hertzier als General Martok
couppoging. Ze wordt echter tegengeWe maken voor het eerst kennis met de werkt door Vedek Bareil en door Bajor's
eenogige oorlogsheld Martok in een gevan- latere eerste minister ShakaarEdon.
genenkamp van de Dominion. Er is daar- Winn maakt regelmatig misbruik van haar
voor ook al sprakevan een Martok maar dat positie als hoogste geestelijke om haar niet
bleek een Changeling te zijn. Martok, die gehoorzame gelovigen aan het twijfelen te
fungeert als rechterhand van Gowron, blijkt brengen. Met name Kira, die constant
een sympathieke, eerlijke en vooral pure heen en weer wordt geslingerd tussen
Klingon te zijn. Hij ontwikkelt zich tot een Winn en Emissary Sisko, is daar de dupe
loyale medestander van de Federatie zon- van. Winn en Sisko hebben een moeilijke
der daar ooit zijn Klingonprincipes voor relatie. Winn heeft er grote moeite mee dat
opzij te zetten. Hij heeft er, in tegenstelling Siskode Emissaryzou zijn. Sisko is op zijn
tot bijvoorbeeld Worf, geen enkele moeite beurt niet al te dol op de konkelende Kai.
mee op te trekken met niet-Klingons. Hij Winn's grote kans om zich definitief tegen
verblijft dan ook regelmatig op Deep Space Sisko te keren komt als Weyoun haar
Nine. Martok wordt alom gerespecteerd namens de Dominion vraagt een verbond
zowel door zijn eigen volk als door de te sluiten. Winn wijst dit af maar blijkt zich
Federatie en meer dan eens redt hij Sisko door dat besluit weer tegenover Sisko te
van een zekere ondergang of bewerkt hij bevinden, nu buiten haar wil om. Sisko
Gowron ten gunste van de Federatie. vindt het voor de veiligheid van het zwakke
Martok neemt Worf en later diens zoon Bajor beter als ze zich wel bij de Dominion
aansluiten. Winn gaat na lang aarzelen
Alexander op in zijn huis.
Na de dood van Gowron wordt Martok de akkoord met Sisko.
De definitieve ondergang van Winn zet
nieuwe High Chancellor.
zich in als ze een relatie krijgt met niemand
minder dan Gul Dukat, die onherkenbaar is
Jeffrey Combs als Weyoun
De Vorta Weyoun is de spreekbuis van de getransformeerd in een Bajoran. Ze wordt
Dominion. Hij is ook de verpersoonlijking uiteindelijk door hem vermoord.
van de oorlog met de Dominion voor de
Federatie en met name voor Sisko. In de Salome Jens als The Female Changeling
loop van de serie maken we kennis met vier The FemaleChangeling fungeert seizoenen
van de
Weyounklonen die allen tragisch om het lang als vertegenwoordigster
Founders. Ze is Odo's rechter en doet er
leven komen. Weyoun is een trouwe
gezant voor zijn goden. Hij doet er alles alles aan om hem te overtuigen terug te
aan om het doel van de Founderste berei- keren naar de Great Link. Odo is de zwakke
ken. Met dat doel voor ogen
bezoekt Weyoun regelmatig het
station. Tijdens de bezetting
woont
hij er permanent.
Weyoun is een levensgenieter.
Hij speelt graag Dabo en is
nieuwsgierig naar van alles en
nog wat. Zijn relatie met medestander Gul Dukat is slecht en
met zijn opvolger Damar kan
Weyoun het nog minder vinden.
In de loop van de tijd wordt het
duidelijk dat Weyoun in het
Cardassiaansekamp niet veilig is.
Eigenlijk heeft Weyoun helemaal
geen vrienden hoewel hij zijn
best doet Siskovoor zich te winnen. Ondanks zijn vriendelijke en
onderdanige houding is Weyoun
een gevaarlijke vijand, die met
woorden heel veel kan bereiken.
Weyoun wordt uiteindelijk door
Garak gedood.
van zijn macht en speelt met zijn hoge
positie. Hij heeft een problematische relatie
met Worf, de enige Klingon in dienst van
de Federatie. Uiteindelijk wordt Gowron in
een gevecht gedood door diezelfde Worf.
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plek van haar en de anderen van haar volk
want ze willen hem niet aanvallen. Het lukt
haar bijna Odo te overtuigen maar dan
maakt ze de grote fout Kira met de dood te
bedreigen. Ze heeft de gevoelens van Odo
voor Kira altijd onderschat en Odo keert
zich tegen de Dominion.
The Female
Changeling wordt ook getroffen door de
mysterieuze ziekte die alle Changelingen
treft en in ruil voor een medicijn levert zij
zich over om terecht te staan.

daarmee komt voorgoed een einde aan de
samenwerking tussenhem en Dukat.
Damar klimt op tot Legat maar is meer en
meer ontevreden over de Dominion. In een
zeer ironische wending van het verhaal
wordt Damar leider van het verzet op
Cardassië en hij wordt daarbij geholpen
door niemand minder dan Kira. Damar
wordt gedood in het laatste gevecht tegen
de Dominion als hij probeert hun hoofdkwartier binnen te dringen.

Casey Biggs als Damar
De door en door Cardassiaanse Damar is
Gul Dukat's loyale rechterhand als we hem
voor het eerst leren kennen. Dat blijft hij
lange tijd. Damar is een openlijke vijand
van de Federatie en droomt
over een
machtig Cardassie. Hij verwelkomt
de
Dominion dan ook hartelijk maar met nieuwe plannen in zijn achterhoofd. Zodra de
oorlog voorbij
is, is Damar van plan
Weyoun en met hem de hele Dominion uit
een airloek te gooien. Damar heeft een
enorme hekel aan Weyoun en ook aan de
Bajorans in het algemeen en Kira in het bijzonder. Kira is een constant punt van conflict tussen hem en Dukat. Dat wordt er
. niet beter op als Dukat's dochter Ziyal ten
tonele verschijnt. Niet verblind door vaderlijke liefde zoals Dukat, is Damar de enige
die door heeft dat Ziyal de Cardassieërs uiteindelijk zal verraden. Hij doodt haar en

Rosalind Chao als Keiko O'Brien
Keiko heeft grote moeite met de overgang
van het sterrenschip Enterprise naar het
Cardassiaanse station Deep Space Nine
waar haar man Miles wordt gestationeerd.
In eerste instantie is ze dan ook niet gelukkig. Ze heeft niets zinnigs te doen. Ze richt
een school op die niet zo succesvol blijkt.
Keiko krijgt dan kans om als botanist mee
te gaan op expedities. Ze is dan vaak voor
langere tijd weg. Op de terugreis van zo'n
expeditie verliest ze bijna haar tweede
baby die nog net op tijd overgeplaatst kan
worden naar de baarmoeder van Kira.
Keiko heeft daar in eerste instantie veel
moeite mee maar verwelkomt Kira hartelijk
in haar familie. Hoewel de O'Briens ook
hun problemen hebben, blijkt het een
gelukkig huwelijk. Na zeven jaar dienst op
Deep SpaceNine vertrekt het gezin naar de
Aarde zodat Miles daar les kan geven.

larnes Darren als Vic Fontaine
Vic Fontaine is een holografische creatie
van dokter Bashir. Hij is zich bewust van
zijn bestaan en weet dat hij een hologram
is. Hij is dus te vergelijken met Voyager's
Docter. Vic Fontaine leeft in een wereld die
vermoedelijk gebaseerd is op de jaren vijftig in LasVegas. Hij noemt ook regelmatig
de naam van Frankals vriend. Vermoedelijk
bedoelt hij hiermee Frank Sinatra maar dit
wordt nooit duidelijk.
Vic brengt Odo en Kira bij elkaar en hij
geeft Nog de kansweer zichzelf te worden
nadat hij zijn been heeft verloren. Vic heeft
veel mensenkennis en hij wordt veel
bezocht door iedereen van de staf. Vic blijft
logischer wijs op het station en zorgt daar
voor de nodige ontspanning.
AI deze gastspelersen hun karakters maakten Deep Space Nine tot wat het was.
Natuurlijk waren er nog veel meer karakters
maar het voert te ver ook hen te behandelen. In dat kader wil ik nog noemen Vedek
Bareil, ShakaarEdon, Leetah, Grand Nagus
Zek en natuurlijk Morn. Ook zonder hen
had Deep SpaceNine nooit zulke geweldige verhalen gehad.
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Van de voorzitster
De laatstevan dit jaar!
Onze belofte hebben we gestand kunnen
houden en zijn dit jaar met 6 nummers,
waarvan inmiddels twee in kleur, uitgekomen. De laatste ledenvergadering is ook
naarwens verlopen, al hadden we een grotere opkomst verwacht. Het verslag treft u
hierbij aan. Vergeet u overigens niet uw
acceptgiro snel op te sturen? Anders zult u
het eerste nummer van het millennium
gaan missen en dat zou erg jammer zijn.
We zijn van plan daar een echt verenigingsnummer van te maken.
Namens het hele bestuur wens ik u fijne
feestdagen en een heel fijn, maar vooral
gezond 2000.
Live long and prosper!
Lucie Blom Calis

THE FLYINIi DUTI:H fanclub is
de énige Nederlandse StarTrekvereniging
Postadres:
Telefoon:
Fax:
Website:
E-mail:

Postbus 135,
3500 AC Utrecht
06 - 55 90 75 43
040 - 254 83 81
http://www.tfd.nl
tfd@tfd.nl

Het bestuur ziet er als volgt uit:
Voorzitster:
Lucie Blom Calis
Penningmeester:
Harm Koopman
Vrijwilligerscoördinatie:
Yvette Le Brun
Secretaris:
Ain Wijting
Zakelijke contacten, Advertenties:
[effrey Epping
Public re/ations:
Frank Maurits
Evenementencoördinatie:
Wil Zentjens

Hoe word ik lid?
Lid worden kan door een briefje te schrijven aan de Secretaris van The Flying
Dutch, Postbus135, 3500 AC Utrecht.
U ontvangt dan een acceptgiro.
Ook kunt u zich aanmelden via Internet:
tfd@tfd.nl en via de website: www.tfd.nl.
Na betaling van het lidmaatschapsgeld
(tl. 40,- per jaar) ontvangt u:
x een lidmaatschapspasjewaarmee u
korting krijgt bij een aantal winkels
die Star Trek spullen verkopen
x Korting bij bijeenkomsten
van de vereniging
x 6 x ons Verenigingsmagazine in de bus
)( Via onze Website 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 sturen. En dat is jammer, want u mist dan
ons verenigingsblad met alle informatie
over Star Trek.
Korting met uw lidmaatschapspas ...
De volgende zaken geven korting op de
aangegeven waren, wanneer u uw Flying
Dutch pas laat zien. Zorg er dus voor dat
u die altijd bij u hebt!
Wonderland
Soembawastraat54a,
1095 XC Amsterdam
Zie onze advertentie op pagina 36
The American Book Centre
Kalverstraat185, 1012 XC Amsterdam
The American Book Centre
Koningstraat 40 (vlakbij het stadhuis)
Arnhem
The Gamekeeper
Hartenstraat 14, 1016 CB Amsterdam
Boekhandel De Kier
Nieuwe Rijn 45, 2312 JGLeiden
Simtasia
Nieuwe Haven 116, 2801 ECGouda
Zie onze advertentie op pagina 36
Card & News strips
Agnietenstraat 12, 2801 HX Gouda

Toyrific
Heemraadstraat 3,3131 VG Vlaardingen

C's
Lengweg 82, 3192 BL Hoogvliet
Zie onze advertentie op pagina 36
Twilight Zone
Voorstraat 432,3311 CX Dordrecht
Hobby Modelbouw Dordrecht
Voorstraat 360, 3311 CX Dordrecht
Eppo Stripspeciaalzaak
Kleine Berg 33, 2611 JSEindhoven
Warp 9
Haarlemmerstraat 269, 2312 DT Leiden
Zie onze advertentie binnenzijde cover
American Bookshop
Lange Poten, Den Haag
Oude The Flying Dutch
magazines te koop/
Wees er snel bij, want ze gaan hard!
Verzamel nu alle uitgaven die door The
Flying Dutch zijn uitgegeven.
September
December
nr 1 van
nr 1 van
nr 2 van
nr 3 van
nr 4 van
nr 5 van
nr 6 van
nr 1 van
nr 2 van
nr 3 van
nr 4 van
nr 1 van
nr 2 van
nr 3 van
nr 4 van
nr 5 van

'95
'95
'96
'97
'97
'97
'97
'97
'97
'98
'98
'98
'98
'99
'99
'99
'99
'99

fl. 5,=
fl. 5,=
tI. 5,=
tI. 2,50 (A4tje)
tI. 5,=
tI. 5,=
fl. 5,=
tI. 5,=
tI. 5,=
fl. 6,=
tI. 6,=
fl. 6,=
Uitverkocht!
tI. 7,95
tI. 7,95
tI. 7.95
fl. 7,95
fl. 7,95

Afhankelijk van hoeveel bladen je bestelt,
komen daar de volgende verzendkostenbij:
1 t/rn 3 bladen
+ fl. 5,3 t/m 10 bladen + fl. 7,50
Jekunt de oude magazines bestellen via:
de Postbus135, 3500 AC te Utrecht
en via e-mail: tfd@tfd.nl

What: we leave behind 059: Episode guide
Deepspace nine is niet meer.
De laatste aflevering is in
Amerika al opgenomen en
inmiddels uitgezonden. Hier in
Nederland hebben we het nog
te goed. Het leek ons aardig
om een totaaloverzicht
te
geven van alle afleveringen.
De eerste videoband werd ook
in Nederlandse vertaling uitgebracht. Maar de eerstebanden met ondertiteling begon
met band 4. 1, 'The way of the

wottior'.
StarTrek DS:
Deep SpaceNine

2de Jaar 1993-94
•
•
•
•
•

The Homecoming
The Cirde
The Siege
InvasiveProcedures
Cardassians

•
•
•
•
•
•

The Maquis, Part li
The Wire
Crossover
The Collaborator
Tribunal
The Iern'hadar

3de Jaar 1994-95
• The Search,Part I
• The Search- Part li
• The HouseOf Quark
• Equilibrium
• Second Skin
• The Abandoned
• Civil Defense
• Meridian
• Defiant
• Fascination
• PastTense,Part I
• PastTense,Part Ii
• Life Support
• Heart Of Stone
• Destiny
• Prophet Motive
• Visionary
• Distant Voices
• Improbable Cause
• Through The Looking Glass
• The Die Is Cast
• Explorers
• Family Bisuness
• Shakaar
• Facets
• The Adversary
4de Jaar 1995-96
• The Way Of The Warrior
• Hippocratic Oath
• The Visitor
• Indiscretion
• Rejoined
• Starship Down
• Little Green Man~:\*~ "'''(~;:.
• The Sword Of l(ali~iSXliB,
• Our Man Bashir:!t1@~~i~fj
• Homefront
• ParadiseLost
• Crossfire
• RetumTot G
• SonsOf Mogh
• The BarAssociation

Sde Jaar 1996-97
• Apocalypse Rising
• The Ship
• Looking For Par'mach
In All The Wrong Places
• Nor The Battle
to The Strong
• The Assignment
• TrialsAnd Tribble-Ations
• Let The Who IsWithout Sin
• Things Past
• The Ascent
• Rapture
• The Darkness& The Light
• The Begotten
• For The Uniform
• In Purgatory's Shadow
• By Inferno's Light
• Doctor Bashir,I Presume
• A Simple Investigation
• BusinessAs Usual
• TiesOf Blood & Water
• Ferengi Love Songs
• SoldiersOf The Empire
• Children Of Time
• BlazeOf Glory
• Empok Nor
• In The Cards
• A CaUTo Arms

A Time To Stand
Rocks&: Shoals
Sons &: Daughters
Behind The llnes
FavorThe Bold
SacrificeOf Angels
You Are Cordially Invited
Redurrection
StatisticaI Probabilities
The Magnificent Ferengi

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Honor Among Thieves
Change Of Heart
Wrongs Darker Than
Death Or Night
Inquisition
In The PaleMoonlight
His Way
The Reckoning
Valiant
Profit & Lace
Time's Orphan
The Sound Of Her Voice
TearsOf The Prophets

7de Jaar 1998-1999
•
•
•
•

Image In The Sand
Shadows & Symbols
Afterimage
TakeMe Out
To The Holosuite
• Chrysalis
• Treachery,Faith &
The Great River
• Once More onto The
• The SiegeOf AR-558
• Covenant
• It's Only A Paper Moon
• Prodigal Daughter
• The Emperor's New Vloah
• Field Of Fire
• Chimera
• Badd-Bing Badda-Bang
• Inter Arma Enim
Silent Leges
• Penumbra
• Til Death Do Us Part
• Strange Bedfellows
• The Changing FaceOf Evil
• When It Rains...
• Taching Into The Wind
• Extreme Measures
• The Dogs Of War
• What You LeaveBehind

Fut:ure rift
Door: Daniel Hagmeijer en Allen Rausch

Cû-rom STAR TREK:HIDDEN EVIL
,
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HIDDEN EVIL
Uitgever: Activision
Ontwerper: Presto Studios
Genre: Adverture & RPG
ReleoseDatum: november/december 7999
Star Trek: Hidden Evil volgt ondanks dat het
gebaseerd is op de laatse Star Trek film
Insurrection een hele andere verhaallijn.
Spelerskrijgen de kans om met de Romulans
te vechten en om orders van Captain Picard
en Commander Data te krijgen in een spannend adventure style spel.
Liever dan het spel het verhaal van de Star
Trek: Insurrection na te spelen, besloot
Activision de set van de film alleen maar
als startpunt te gebruiken. Star Trek:
Hidden Evil moet als een vervolg op de
film gezien worden, waarin de speler de
kans krijgt om de rol van een -vers van de
Academy- ensign te spelen, die de mysteriesvan de wereld van de Ba'ku moet ontdekken, zich tegen de Romulans moet
verdedigen en (natuurlijk) uiteindelijk het
universum moet redden.

Terugkeer naar de fontein
van de eeuwige jeugd
Het verhaal speelt zo'n' 0 jaar
na Insurrection. De Enterprise-E
is gevraag terug te keren naar
de planeet van de Ba'ku. Daar
moet je ontdekken waarom de
energievelden van de planeet
hetzelfde doen als de fontein
van de eeuwige jeugd. Als de
Enterprise de planeet bereikt,
ontdekt de bemanning een
complot van de Son'a en de
Romulansom de geheimen van
een mysterieuze buitenaardse
stad onder de grond te ontdekken.
Jij speelt ensign Sovok, een mens door
Vuicans opgevoed, op zijn eerste missie
met de legendarische Captain Picard en
Commander Data (ingesproken door
Patrick Stewart en Brent Spiner). Volgens
producent Jonathan Knight, 'Doordat de
speler met Picard en Data werkt, zorgt
PrestoStudios voor persoonlijkheden om je
avontuur mee te beleven en om advies te
vragen om je problemen op te lossen.'
'Met dit spel,'zegt Knight, 'Zorgen we dat
een fantasie van elke Star Trek fan die ooit
geleefd heeft vervuilen.' Volgens Knight is
het concept van het spel dat Star Trek fans
niet alsde karaktersvan de show willen spelen, maar om met de karaktersom te gaan
en indruk op de Captain te maken. Als
resultaat, zijn de uitdagingen van het spel
ontworpen zoalsde problemen in de show.
Het spel kent een aantal actiescèneswaaronder het bevechten van tegenstanders in
cloakingsuits en Son'a hunter probes.
Uiterlijk
Anders dan sommige recente adventure
spellen die een full-3D third person perspective hebben, is Star Trek: Hidden Evil
bijna bij de basisvan de adventure spellen.
Het effect lijkt wat op LucasArts' Grim
Fandango. De medewerkers hadden volledig toegang tot de set van de film, met uitzondering van het namaken van
sommige
gedeelten
van de
Enterprise-E.Deze set werd als uitgangspunt gebruikt voor het spel.
Hidden Evilzal nieuwe delen van het
dorp van de Ba'ku laten zien, de
opgenoemde buitenaardse steden,
Romulan faciliteiten, en zelf gedeeltes van de Enterprisedie er wel zijn
maar die alleen niet werden gezien
in de film.
Activison verwacht dat het spel op
een Pentium-200 met 32MB geheugen zal gaan draaien. Er zal wel 3Daccelerator support aanwezig zijn,
maar zal niet vereist zijn.

En net zoals de meeste adventures zal
Hidden Evil alleen single-player games
hebben.
Tot Slot
Alhoewel Star Trek spellen niet tot de besten behoren, zijn de wat betere adventures
die van Star Trek geweest.
Sinds de releasevan Micropose's Star Trek:
The Next Generation-A Final Unity, heeft
niemand meer het genre gebruikt. Knight
zei, 'Ik denk dat we echt iets hebben
gemaakt dal speciaal is. Trekkies zullen
zich voelen alsof ze meespelen in de aflevering van de showen de gameplay zal
Hardcore-Trekkiesen gewone spellen freaks aantrekken.'

!ït:a rdat:E!
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18 december t/m 2 april 2000
Star Trek: "Federation Science"
Kunsthal, Rotterdam

een speciale quiz, 's avonds een spaghetti
(GAGH) familiediner enz.

Zie ook pagina 7 7

25 maart 2000
3de Oost Nederlandse Stripbeurs
Broerenkerk in Zwolle

15 januari 2000
Belgische Star Trek Fanclub
'The Belgian Voyager club vzw
Millennium meeting
Standhouders, computercorner,
videovertoningen op groot scherm,

Kijk op de vernieuwde website van The
Flying Dutch voor meer informatie over
komende beurzen en conventies.

19-21 Mei 2000
Fed Con 8 conventie
Bonn, Duitsland

o SUBTITEES

inal Motion Picture Company

Wij leveren middels postorder verkoop:
• Alle Star Irek en Babvlon 5 series zonder ondertiteling
• Amerikaanse N1'SC- VIIS import
• PAL & NTSC Lascrdiscs. DVD's en CD-soundlracks

~~.

• Science Pietion Mcrchandise
• Star Trek Uniforms en (gesigneerde) foto's
Bij vaste vcrzending van series géén verzendkosten,
SOIT)'! No Subtiücs • Postbus 412.21 gOAK Hillegom
Tcl.:
• Fax: 0252 - 52 55 28
I·Website:

H
Wat bieden wij?
• Abonnementen op:
comics. magazines. pockets en video's

Wilt u bD de volgende uitgave
ook full-color adverteren?
Vraag de advertentietarieven
aan via e-mail:
adverteerder-tfd@planet.nl

• Op alle comic-abonnementen
• Op vertoon van de ledenpas van de FDF
dit alleen op Star Trek artikelen
• Als u een abonnement neemt op:
Star Trek videobanden

Voor slechts fl. 50. - heeft u al
een full-color advertentie !!!

Video's
Cardgames
Toys
Action Figures

Op alles
10%korting
voor Flying
Dutch
Clubleden!

Hoogvliet
Email: c.s@c-s.nl

simt3sla@simtasia.nl

urn

Geopend: di
vr 10.00 - 18.00 uur
zaterdags van 10.00 - 17.00 uur. donderdag koopavond

Alien Combat serie
Per stuk

11.99,95

Deze mooie nieuwe 9" poppen worden geleverd in
een luxe full-co/or verpakking. Twee van de meest
gevreesde species uit de Galaxy: een Borg-Drone
{geleverd met "assimilafion" probes and Iimbsl en
een Klingon-Warr/or {geleverd met Baf'lethl.
Vanaf heden kun je deze mooie figuren
voorbestellen bij Warp 91

Rules of Acquisition

Talking Borg Bank

Speciale boosterdoos prijzen in de voorbesteJ/lng I
Bij afname van I boosterdoos ti. IQO,oo per doos.
Bij afname van 3 of meer dozen in één keer fI. /35,00
per doos. Deze nieuwe uifbreidingssel van
Slar Trekccg is gepland op I december.

11.99/5

Deze zeer mooie Talking Bank is een must voor
iedere Borg-fan I Plaats een muntje op de schotel
van de Enterprise en de bank wordt geactiveerd.
Een borg stem zegt dan: tesiststu:e is futile, waarna
het muntje In de borgcube valt.
Bestel hem nu en je hebt hem dit jaar nog In hulsl

Second anthology eeg box
Speciale ledenprijs slechts fl.69,95
Binnenkort verkrijgbaar, nu al voor te bestellen I
Iedere box bevat 2 SIarterDeck /I, plus 2 boostets
uil Flrsl Confact,DS9 s Dominion.
Eén van de nieuwe 6 black-border kaarfen
zal een nieuwe uitvoering van 'ûex: zijn.

Insurrection video
f/.39,95
Vanaf IB januari verkrijgbaar bij Warp 9 I
Deze nieuwste film is vanaf IB januari verkrijgbaar I Vanaf nu kun je deze videoband
bij Warp 9 bestellen met ondertiteling.
Zonder onderfifelJng verkrijgbaar vanaf eind
december.
Nu al op voorraad I
De amerikaanse versie voor fI.57,95

star Trek Boardgames

nu ffd prijs

fI. 65,00

Verkrijgbaar in twee verschillende versies:
ïne Nexl Generation & Deep Space Nine.
Zeer leuk spel voor de komende koude winteravonden.
BInnenkorlook uifbreidingen op deze twee spellen.

star Trek Moviebox
Mooie prijs van fI. 199,95
Alle 9 films {Incl.lnsurrection Il
Nu verkrijgbaar in mooie opbergdoos.
Zonder Onderfi/eling. (widescreenl

7 Of 9 videocolledion
Zeer mooie videobox mef daarin 3
videobanden die hef leven van deze
mooie, Sexy borg beschrijven van
"Drone" fot ·Human·.
Deze 3 videobanden bevat/en
afleveringen uil hef aoe seizoen van
Star TrekVoyager en er zijn gratis
enkele mooie fIlmfoto's bijgevoegdl Nu
al verkrijgbaar zonder onderfi/eling en
vanaf D7 meet! 2DOOverkrijgbaar mef
nederlandse onderfi/eling.
Speciale TFD-/edenprijs van

In de gehele maand december
· g van ,·edere ti. 100,b·· bes te d In
'J
kun je voor ti. 10,GRATISartikelen uitzoeken ,

Deep Space Nine 7.1i! / 7.13
en Voyager 5.1i! / 5.13
Bestel nu deze laatste banden van het jaar voor, zodat
je zeker bent van een exemplaar. De laatsle banden
van DS9 en Voyager zullen vanaf 14 december in de
winkel liggen.
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t

)

11.85,00

