
Goed, het gebeurt niet vaak dat we previews doen, maar voor een 
keer breken we die regel eens. De reden is dat de eerste twee 
scenarioboeken voor Achtung! Cthulhu: Zero Point pas in januari in 
druk verschijnen, maar al beschikbaar zijn in PDF-formaat. We 
hebben de campagne dus nog niet zelf kunnen spelen, maar hebben 
beide PDF’s al doorgenomen en zijn onder de indruk van wat we 
hebben gezien. 

 

Three Kings – Zero Point Adventure 1  en Heroes of the Sea – Zero 
Point May 1940 vormen twee avonturen die elk apart te gebruiken 
zijn, maar ook deel vormen van een overkoepelende campagne die 
plaatsvindt tijdens het begin van de Tweede Wereldoorlog. Beide 
verhalen draaien rond de ‘Cthulhumythos’ die bedacht werd door de 
gotische horrorschrijver H.P. Lovecraft, maar verschijnen in 3 
vormen: eentje waarin de regels van Call of Cthulhu (zesde editie) 
gebruikt worden, eentje voor Trail of Cthulhu en eentje voor het 
Savage Worlds-systeem. Dat geen boek wordt uitgegeven waar drie 
verschillende regelsets in staan, zoals veel rollenspelen in het 
verleden nogal eens pleegden te doen, is een verfrissing. Zo kan je 
immers het boek kopen dat past bij jouw favoriete regelsyteem en 
hoef je niet te betalen voor onnodige pagina’s.  

 

In beide scenario’s wordt aangenomen dat de PC’s militairen zijn. Er 
worden dan ook 4 ‘pregenerated characters’ aangeboden die 
binnen die optiek passen, mogelijk 1 of 2 te weinig voor grotere 
groepen. Het siert de makers echter dat ze twee alternatieve 
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kolonies en enkele verdragen later werd voor het eerst gra s 

De recente geschiedenis 

 

Op 20 juli 1989, op de twin gste verjaardag van de landing op de 
maan van Apollo 11, ontsluierde toenmalig president George Bush 
zijn plannen voor iets wat hij het ‘Space Explora on Ini a ve’ (of 
simpelweg ‘SEI’) noemde. Daarin beloofde de Republikein een 
langdurige investering in ruimte-onderzoek, inclusief een terugkeer 
naar – en een permanente basis op – de maan en een bemande 
vlucht naar Mars. In ons universum werden die ambi euze plannen 
uiteindelijk niet haalbaar geacht, maar stel je voor dat het plan wel 
was goedgekeurd... 

 

Orbital kent dezelfde geschiedenis als wij op de schoolbanken 
hebben geleerd, tot 1988. In dat jaar werd een kamp met daarin 
onder andere Osama Bin Laden geraakt door Amerikaanse 
rake en. Geen enkele van de aanwezigen zou de aanslag overleven 
en een jaar later werd hert plan van president Bush goedgekeurd. 

 

Tegen 2006 waren er al 8 astronauten die permanent op de maan 
leefden en 11 jaar later werd de eerste succesvolle bemande vlucht 
naar Mars uitgevoerd. Ook hier werd een kolonie ges cht, maar 
ondertussen was ook China al toe aan een serieuze 
inhaalbeweging. Anno 2020 bezat de maan twee permanente 
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energie vanop de maan naar de aarde gestraald. Een nieuw 
jdperk leek te beginnen. Tijdens de volgende decennia werden 

er ook steeds meer grondstoffen die op de maan werden 
ontgonnen naar ruimtesta ons die zich in een baan om het 
hemellichaam bevonden gekatapulteerd en in 2040 leefden er al 
6000 mensen in deze sta ons, tegenover 22.000 op Luna. Dat 
waren er teveel. De maankolonie vroeg de aarde om meer te 
investeren, maar stui e op een ferme njet. Toen een delega e 
van ministers en bedrijfshoofden op de maan landden om te 
onderhandelen over een akkoord, bleken de Amerikaanse 
kolonisten veel koppiger dan hun Chinese tegenhangers. Alle 
aardse afgezanten werden gekidnapt en later vermoord en 
uiteindelijk geraakten de dissidenten onder controle van de 
meest agressieve an -aardefac e, die door afpersing en het 
overnemen van de belangrijkste zuurstoffabrieken ook de 
Chinezen naar volledige ona ankelijkheid begon te leiden. Na 
een aantal incidenten aan weerskanten werd het duidelijk dat 
China en de Verenigde Staten vanuit de aarde militaire middelen 
begonnen in te ze en tegenover hun afvallige koloniste, wat 
voor een drama sche wending zorgde. 

 

De kolonisten wisten een aantal ladingen vol grondstoffen naar 
de aarde te katapulteren. Elk ontplo e in een woes jn, telkens 

met de kracht van een atoombom. Het was de bedoeling 
geweest om geen mensenlevens op te eisen, maar desondanks 
vonden 34 mijnwerkers in Egypte de dood. Op aarde werd 
beslist om te stoppen met de gevechten voor alles zou 
escaleren, maar de steun voor de kolonies werd onmiddellijk 
een halt toegeroepen. Een nieuwe Koude Oorlog was begonnen. 

 

Na een periode van radios lte begonnen de aarde en de maan 
opnieuw handel te drijven. De kolonisten hadden immers 
s kstof nodig om te kunnen overleven (en waren nog niet in 
staat om gra s s kstof te gaan zoeken op een afgelegen maan) 
en op aarde zouden de eerste kernfusiereactoren pas 20 tot 30 
jaar later beschikbaar zijn, waardoor de propere energie die de 
maan kon afleveren voorlopig meer dan nodig was. Op aarde 
werd men bovendien geconfronteerd met enkele ‘huiselijke’ 
problemen. Hoewel China zwaar had geïnvesteerd in 
mijnopdrachten buiten de planeet, waren veel landen in de 
buurt nog meer a ankelijk geworden van de grondstoffen die 
op de zeebodem konden ontgonnen worden. De 
daaropvolgende conflicten en het accidenteel tot zinken 
brengen van een Indisch vliegdekschip zorgden ervoor dat India 
de oorlog verklaarde aan China. Nadat Rusland openlijk de kant 
van India koos en Indonesië verklaarde aan de zijde van China 
staan, begon de strijd de allures van een wereldoorlog te 
krijgen. In Europa en Zuid-Amerika werd er gevraagd om de 
gevechten onmiddellijk te beëindigen, maar de Verenigde 
Staten en het Verenigd Koninkrijk bleven vanwege eerdere 
nega eve ervaringen met China weigeren om tussen te komen. 
In het geheim begonnen ze het an -Chinablok zelfs aan wapens 
en leningen te helpen. En dan gebeurde het ondenkbare. 

 

Een coup in Pakistan deed de Indische regering in paniek slaan 
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en een aantal rake en afvuren naar China 
en Pakistan toe. Toen de daaropvolgende 
uitwisseling van aanvallen gedaan was, werd 
het duidelijk dat de Verenigde Staten walgde 
van India, dat had beloo  om geen nucleaire 
aanval te ini ëren. Alle Europese en 
Amerikaanse landen legden onmiddellijk 
zware sanc es op, maar die kwamen te laat. 
Tijdens de eerste week van april 2047 
werden er niet minder dan 25 kernwapens 
afgevuurd en ondanks het feit dat er enkel in 
Rusland en China een bevolkingscentrum 
werd geraakt, zorgden die voor  minstens 50 
miljoen doden. Nog veel meer mensen 
zouden sterven door ondervoeding en 
radioac eve straling. 

 

Al snel lekten de eerste documenten uit die 
de vuile rol van de Verenigde Staten en het 
Verenigd Koninkrijk blootlegden. De 
Verenigde Na es werden ontmanteld en er 
werd een nieuwe Earth Union in het leven 
geroepen, met regionale organisa es als de 
Europese Unie en de Arabische Liga onder 
de paraplu van een suprana onaal, 
confederaal parlement. De nieuwe 
hoofdsteden van deze wereldregering 
werden San Francisco, Singapore en 
München.  

 

Ondertussen hadden ook de Marskolonie en 

de kolonies op naburige asteroïden zich 
uitgebreid. Toen de Earth Union te horen 
kreeg dat gezanten van Luna de 
asteroïdengordel hadden bezocht, was dat het 
begin van een nieuw interstellair conflict. De 
aarde liet zelfs de oprich ng van Cascadia toe, 
een ona ankelijke na e van gordelbewoners. 
Na een aantal interven es eindigde de drie 
jaar durende Belt War uiteindelijk in 2055, op 
de oppervlakte van Mars. Eenmaal de rook 
was weggetrokken, had de maan een kolonie 
op Vesta, was Cascadia een onmogelijke 
droom gebleken en behield de Earth Union 
zijn eerste kolonie op Ida. 

 

In 2060 waren de eerste kernfusiereactoren 
op aarde eindelijk klaar om in gebruik 
genomen te worden... maar er was dringend 
een bron van helium-3 nodig om als brandstof 
te dienen. Die zou op Mercurius te vinden zijn, 
waar de Earth Union opnieuw de degens 
kruiste met Luna. De uitkomst leek in het 
voordeel van de aarde uit te vallen... tot bleek 
dat er maar heel weinig helium-3 op de 
planeet aanwezig was, meteen ook een van 
de grootste teleurstellingen van de recente 
geschiedenis. 

 

Tijdens de jaren 2070 begon de mensheid 
zichzelf dankzij nieuwe technologieën – onder 
andere nucleaire thermische motors met een 
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gaskernreactor die vloeibare waterstof of water gebruikt als 
reageermassa – nog meer te verspreiden doorheen het 
zonnestelsel. Luna rich e nu een basis op aan de oppervlakte 
van de maan Europa, de aarde op Callisto en Ganymedes, en 
beide mogendheden hadden nu een aanwezigheid op Jupiter. 

 

In 2082 begon Luna s kstof, methaan en koolwaterstof te 
ontginnen op tan. Binnen de twee jaar was de Earth Union 
echter al helium-3 aan het on rekken uit de atmosfeer van 
Saturnus en nederze ngen aan het achterlaten op de 
planetoïden Janus en Epimetheus. De spanning tussen beide 
mogelijkheden bleef verder duren. Nauwelijks der en jaar later 
probeerde de aarde tan binnen te vallen, een incident dat 
werd gevolgd door drie jaar openlijke oorlog, tot de 
zesenzeven gjarige Evelyn Chen in 2098 een oncomfortabele 
vrede wist te bedingen.  

 

We schrijven het jaar 2100. De toekomst is onzeker, maar de 
rivaliserende fac es voeren – althans voorlopig – geen oorlog 
meer met elkaar. 60 jaar wantrouwen kan echter niet zomaar 
weggeveegd worden. 

 

Het spel 

 

Orbital is een ‘hard sciencefic oncampagne’ voor de Traveller-
regels. Traveller bestaat als rollenspel al sinds 1977, maar dit 
supplement grijpt net als bijvoorbeeld de nieuwe incarna e van 
Judge Dredd terug naar de recentste regels, die door Mongoose 
Publishing zijn uitgegeven.  

 

Hoewel Traveller nooit echt een moeilijk regelsysteem hee  
gehad, hee  het van oudsher al jd een basis behouden in 
plausibele, behoorlijk realis sche sf. Er zijn doorheen de jaren 
uitzonderingen geweest, maar een ‘standaard’ campagne werd 
vaak gekenmerkt door s lte in de ruimte, ruimteschepen die 
zich traag moesten voortbewegen, het ontbreken van 
kunstma ge zwaartekracht, de manier waarop objecten zich 
doorheen het luchtledige bewegen, enzovoort. Orbital grijpt 
terug naar die tradi e en is van opzet misschien wel een van de 
meest realis sche sf-rollenspelen ooit.  

 

Er wordt na een uiteenze ng rond de geschiedenis sinds de 
Bushjaren dan ook dieper ingegaan op de organisa es die in het 
jaar 2100 bepalend zijn voor zowel de aarde als haar (al dan niet 
voormalige) kolonies: regeringsorganen als de Earth Space 
Development Agency, de Lunar Outsystem Patrol & Security en 
de Space Ac vi es Regulatory Agency; corpora es (waaronder 
ruimtevaartmaatschappij Aerodyne en het Japanse bouwbedrijf 
Matuyama); NGO’s (zoals de Cascadian Alliance en de Church of 
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Heavenly S gmata) en zelfs criminele organisa es (de 
terroristen van de Nine-Heads of Xiangliu en misdaadsyndicaat 
de Tijuana Brothers, bijvoorbeeld). De meesten voegen zeker 
wat sfeer toe aan Orbital. Verder staat er ook een logo bij bijna 
elke officiële organisa e, al ziet dat er wel uit alsof het is 
gemaakt door iemand die heel goed weet wat een goed logo is, 
maar hee  moeten werken op een Commodore 128. 

 

Het creëren van een personage... en een ruimteschip 

 

Om Orbital te kunnen spelen, is ook het basisregelboek van 
Traveller nodig. Natuurlijk maakt dit rollenspel ook een aantal 
aanpassingen die het meer geschikt maken voor het ‘hard sf’-
genre. Zo wordt er duidelijk gemaakt dat aristocra sche tels 
niet meer geschikt zijn en wordt er een nieuwe 
achtergrondtabel gepresenteerd. Careers hangen af van de 
gekozen ‘campaign’. De standaardcampagne is volgens de 
auteur ‘Transport, Rescue & Salvage’, maar ook ‘Science & 
Explora on’, ‘Inves ga on, Espionage & Crime’, ‘Mining and 
Colony Survival’ en ‘Military’ zijn mogelijk. Een aantal 
voorbeelden van Careers voor elke soort campaign zijn 
respec evelijk Commercial Spacer, Civil Engineer, Law Enforcer, 
Belt Miner en Space Force: Crew. In plaats van volledig nieuwe 
tabellen voor elk beroep aan te bieden, worden gewoon de 
Traveller-equivalenten opgesomd. Ook is er een aparte Explorer 
Career voor Orbital, wordt er duidelijk gemaakt welke Skill 
Special es en militaire rangen er bestaan en krijgen we een 
voorbeeldpersonage voorgeschoteld.  

 

Zoals de tekst zelf al in herinnering brengt, zijn ruimteschepen 

al jd een integraal onderdeel geweest van Traveller. Orbital is 
echter geen onderdeel van het Official Traveller Universe en 
hoewel de ruimtevaart in 2100 overeenkomt met Tech Level 9 
(en TL 11 wat betre  computers en elektronica), bestaan er geen 
an -zwaartekrachtaandrijvingen en ‘jump drives’. De mensheid 
hee  enkel reeds de grenzen van het zonnestelsel bereikt en die 
beperking zorgt ervoor dat alles ‘echter’ aanvoelt dan als ‘warp 
drives’ en dergelijke meer al in gebruik zouden genomen zijn. Het 
bepalen van ruimteschipsta s eken blij  echter simpel, met een 
reeks keuzes die je moet maken uit verschillende sec es van het 
hoofdstuk. 

De regels 

 

Veel van de regels rond ruimteschepen en –gevechten uit 
Traveller zijn ook relevant voor Orbital, maar er zijn ook een 
aantal belangrijke verschillen. Zo is het moeilijker om een schip te 
lanceren, houden landingen allerlei gevaren in, moet de 
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beschikbare hoeveelheid brandstof nauwle end in de gaten 
gehouden worden en is een grondige onderhoudsbeurt geregeld 
nodig. Ook de afstanden naar de planeten worden beschreven, 
net als hun banen en wat er zoal kan verdiend worden in de 
ruimte. 

 

Ruimtepakken zien er grotendeels nog uit zoals wij die kennen 
(maar zijn natuurlijk wel enigszins geëvolueerd) en krijgen heel 
wat aandacht in Orbital. Het feit dat ze kunnen aangepast 
worden, zal alles ook boeiender maken voor de spelers. Er 
worden ook verschillende ‘rovers’ (speciale voertuigen) en 
computers gepresenteerd. Verder ook nog allerlei andere 
voertuigen, ruimtesta ons en modules. Gespecialiseerde 
dingen, dus, die de hele ‘se ng’ echt maken. 

 

In het hoofdstuk over de ‘ruimtemaatschappij’ wordt er 
aandacht besteed aan het gerechtssysteem, kunst, de kolonies, 
ruimtesta ons (wie Elysium gezien hee , weet wat te 
verwachten), nederze ngen, de leiding hebben over een 
handelsschip, verdragen, we en en het Earth Orbit Network.  

 

Ook werken in de ruimte krijgt een eigen hoofdstuk. Dat is niet 
onbelangrijk, want hier komen we meer te weten over hoe het 
is om te werken in een gewichtloze omgeving, op hoeveel 
manieren je kunt sterven in de ruimte ( p: er zijn véél 
manieren), hoe luchtsluizen werken, hoe en waarom asteroïden 
ontgonnen worden en hoe je een basis bouwt.  

 

Natuurlijk is er ook een apart gedeelte over de verschillende 
planeten (en vaak ook planetoïden) in ons zonnestelsel. Elk 

‘bewoond’ hemellichaam 
krijgt een erg uitgebreide 
beschrijving en  
bovendien kunnen 
spelleiders hier heel wat 
ideeën opdoen, al wordt 
alles wel een beetje 
droog beschreven. 

 

Over spelleiders  
gesproken: die krijgen 
een heel hoofdstuk over 
hoe ze Orbital kunnen 
‘runnen’, inclusief een 
kort avontuur en NPC’s. 
Verder blijkt er wel degelijk bewijs te zijn van het bestaan van 
buitenaards leven, maar bevinden alle aliens zich veel te ver om 
daadwerkelijk contact te maken. Dat is een interessante 
beslissing, aangezien dit betekent dat Orbital puur 
antropocentrisch blij , terwijl er toch leven buiten ons 
zonnestelsel is. Natuurlijk kunnen spelleiders hier alle kanten 
mee uit, maar ons inziens werkt dit rollenspel het best zonder 
vreemde veroveraars of vierarmige scouts... al blijkt een ras, de 
Cydonians, wel op Mars gewoond te hebben en is het dus in 
principe mogelijk om hen te introduceren zonder de interne 
logica van Orbital enig geweld aan te doen. Er is trouwens een 
kort ‘first contact’-idee opgenomen in het boek zelf.  

 
Tot slot volgt er nog een hele reeks referen es naar films, series, 
boeken, PDF’s, websites en videoclips waar ideetjes kunnen 
gevonden worden en een behoorlijk goede index. 
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Lay-out & artwork 

 

Orbital kent een behoorlijk simpele lay-out, met tekst in een 
kolom en zoals reeds aanges pt simpele (maar geloofwaardige) 
logo’s. De illustra es zijn echter in kleur en geven de sfeer en de 
wereld perfect weer. 

 

Conclusie 

 

Orbital is niet voor iedereen. Ac ejunkies die veel gevechten nodig 
hebben, willen dat alles snel vooruitgaat en realisme haten zijn er 
dan ook aan voor de moeite. Fans van films als Escape from Mars, 
Red Planet, Saturn 3, Space Cowboys, Space Odyssey: 2001 en The 
Sphere weten nu echter wat doen. Er zit enorm veel detail in dit 
rollenspel en bovendien is het ook een schat aan informa e over 
realis sche ruimtereizen in de nabije toekomst. Regelgewijs is er 
niet zoveel aan de hand omdat het gewoon verder bouwt op 
Traveller, maar dat zorgt er natuurlijk voor dat deze se ng 
gemakkelijk aan een ander systeem is te passen.  

Categorie In het Kort Score 

Ontwerp Tekst in een kolom, geloofwaardige maar iets te simpele logo’s, goede 
kleurenillustraties. 

  
ABCDEFG 
  

Inhoud Een schat aan informatie over realistische ruimtevaart en de bijhorende 
maatschappij, strubbelingen, politiek en handel in de nabije toekomst. 

  
ABCDEFG HIJ 
  

Regels Orbital bouwt gewoon verder op de Traveller-regels van Mongoose Publishing. 
Die worden hier en daar wel wat aangepast of gedetailleerd om ervoor te zorgen 
dat alles realistisch(er) aanvoelt. Daarbij lijkt de auteur aan bijna alles gedacht te 
hebben. 

  
ABCDEFGHI 

Score Aan te raden voor alle spelersgroepen die eens een realistischere 
ruimtevaartsetting willen uitproberen, met zijn eigen gevaren en conflicten. Minder 
geschikt voor actiejunks. 

  
ABCDEFGHI 


