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S ciencefiction is een breed genre. Terwijl in de ene film de bemanning van 
een ruimteschip wordt geterroriseerd door een buitenaards wezen, vinden 

in een andere film twee geliefden die enkele zonnestelsels van elkaar geschei-
den leefden elkaar na jaren eindelijk terug. In een andere dimensie vechten 
reuzengrote ‘mecha’ het met elkaar uit in dodelijke confrontaties, terwijl een 
ruimtebasis die zich in een ander vlak van bestaan bevindt dienst doet als toe-
vluchtsoord voor diplomaten van allerlei rassen – de laatste, beste hoop voor 
de mensheid. Savage Worlds: Science Fiction Companion wil een referentie zijn 
voor spelleiders die een rollenspel binnen het brede sf-genre willen 
‘meesteren’, maar zijn 96 pagina’s voldoende om in dat opzet te slagen? 



Achtergrond 

Eerlijk: toen Pinnacle Entertainment Group (PEG) in 1996 voor het 
eerst Deadlands op de markt gooide, waren we meteen gewonnen 
voor het indertijd nog erg verfrissende concepten: een western rollen-
spel met fantasy-elementen dat dankzij de speciale regels, waarbij 
dobbelstenen werden gebruikt om de Characteristics van personages 
mee te beschrijven en waarin pokerkaarten een belangrijke rol speel-
den, een heel eigen identiteit voor zichzelf had uitgebouwd. Dat Dead-
lands later zou dienen als basis voor een generisch spelsysteem dat kan 
rekenen op een hele reeks uitbreidingen die tal van verschillende we-
relden beschrijven, hadden we toen nooit kunnen denken. Inmiddels is 
het echter al lang zo ver: Deadlands kent nu al hopen incarnaties en is 
met onder andere Deadlands Noir, Deadlands: Lost Colony en Dead-
lands: Hell on Earth de moderniteit en de toekomst ingedoken, en on-
dertussen kan je ook East Texas University, Weird Wars Rome, Space 
1889, The Savage World of Solomon Kane en andere universums indui-
ken. Wat ze allemaal gemeen hebben? Savage Worlds, de basis waarop 
al die verschillende rollenspelen – en nog veel meer, als je ook de boe-
ken van derde partijen meerekent – zijn gebaseerd. Dat ook Savage 
Worlds Deluxe, de nieuwste editie van de regels, nog extra materiaal 
kon gebruiken, wordt in de verf gezet met deze Science Fiction Compa-
nion. 

Universeel of niet 

Is Savage Worlds een écht universeel systeem? Veel in het Deluxe regelboek lijkt op een duidelijke ‘ja’ aan te sturen: zowat elk mogelijk genre wordt behandeld, maar 

toch lijken er een aantal beperkingen te zijn. Het systeem is leuk, snel en eigenlijk ook realistischer dan, pakweg, Dungeons & Dragons, maar lang niet zo realistisch als, 

pakweg GURPS en HERO System, twee rollenspelen die wel degelijk écht generisch zijn. Dat komt omdat die twee titels in hun basisboeken alles proberen te bestrij-

ken, van eender welk denkbare vaardigheid tot elke superkracht of spreuk die je maar kunt bedenken. Een uitbreiding voor GURPS of HERO System betekent dan ook 

meestal gewoon uitwijzen welke regels die al in het basisboek staan je wel of niet gaat gebruiken en specifieke voorbeelden geven van zaken die perfect binnen die 

‘setting’ passen. Savage Worlds heeft daarentegen een andere benadering nodig: in plaats van te selecteren en te verduidelijken, moet er extra materiaal geschreven 

worden.  



Veel heeft te maken met de ‘feel’ die eigen is aan Savage Worlds en die sluit 

vooral aan bij het ‘pulpgenre’, bij heroïsche fantasy en bij space opera. Met 

andere woorden: het is meer Indiana Jones of Star Wars en minder Band of 

Brothers of Star Trek. Er is een reden waarom er in Achtung! Cthulhu wordt 

aangeraden om Savage Worlds te gebruiken als je voor ‘pulp’ gaat en Call of 

Cthulhu als je een realistischere, grimmigere versie van hetzelfde 

‘roleplaying game’ wilt spelen. Die focus zie je ook terug in Savage Worlds 

Deluxe, waar bijvoorbeeld het aantal Skills een fractie is van wat je in GURPS 

of – als je alle mogelijkheden meetelt – HERO System vindt.  

De schrijvers van de Science Fiction Companion – en dat zijn er buiten 

hoofdverantwoordelijke Shane Lacy Hensley heel wat – beweren in deze 

uitbreiding dat ze is bedoeld om eender welk sf-genre mee te ondersteunen 

en dat is een vrij boude stelling die we even nader wilden bekijken. 

De opties 

De Savage Worlds Science Fiction Companion is opgedeeld in elf hoofdstuk-

ken die samen wel degelijk zowat elk mogelijk aspect van het sf-genre be-

strijken: Characters, Gear, Setting Rules, Cyberware, Power Armor, Robots, 

Starships, Vehicles, Walkers, World Maker en Travelers & Xenos. Bijna, want 

nadat je Eclipse Phase of Mindjammer hebt gelezen, merk je al dat een paar 

onderwerpen geen eigen hoofdstuk hebben gekregen. Waar is het trans-

humanisme, waar is ‘bioware’, waar zijn de genetische manipulaties? Mis-

schien verstopt in een ander gedeelte van het boek? 

Het begint in ieder geval goed. Toen we voor het eerst zagen dat er 12 nieu-

we rassen worden beschreven, vreesden we dat die zeker niet voldoende 

zouden zijn om alle mogelijkheden te bestrijken, maar de makers beginnen 

wijselijk met extra regels.  



schrappen of toe te voegen, al blijft het lastig dat die 

Abilities niet op een schaal zijn geplaatst. Ze kosten 

allemaal 1 of 2 punten en dat is een groot minpunt als 

je dat vergelijkt met hoe HERO System, GURPS of zelfs 

Mutants & Masterminds de zaken aanpakken. Ook 

hier komen snelheid en gemakkelijkheid dus op de 

eerste plaats, terwijl het generische aspect meer op 

de achterbank moet meerijden. 

Eenzelfde bedenking geldt voor de nieuwe Hindran-

ces en Edges, al zijn er soms verschillende benamin-

gen voor voor- of nadelen die eigenlijk hetzelfde in 

een andere graad 

voorstellen, zoals 

Low-G Worlder, 

Zero-G 

Worlder en 

Heavy-G 

Zo wordt er getoond hoe je zelf een nieuwe soort kunt 

creëren en daar horen vooral Abilities als Adaptable, 

Additional Action, Reach, Regeneration, Wall Walker 

en meer bij. De meeste kennen we al uit Savage 

Worlds Deluxe, maar deze keer wordt er iets meer de-

tail gegeven, al zullen GURPS- en HERO System-fans 

misschien wel verwonderd zijn dat de uitleg nog altijd 

beperkt blijft tot maximum 5 regels. Ook is de lijst ze-

ker niet voldoende om elk denkbaar ras mee te bou-

wen, maar zoals de auteurs zelf uitwijzen, is daar een 

remedie voor en dat is ook de Super Powers Compani-

on aanschaffen. Ze hebben gelijk: met die uitbreiding 

erbij, kom je als spelleider een stuk verder. Bovendien 

zijn beide boeken goedkoop, waardoor ze samen niet 

duurder zijn dan een enkel gelijkaardig supplement 

voor een ander rollenspel. Aan de andere kant is het 

natuurlijk wel spijtig dat de Science Fiction Companion 

al meteen wat onvolledig aanvoelt. 

Ook de nieuwe ‘aliens’ worden erg beknopt weergege-

ven, maar dat is niet erg. Door niet teveel achtergrond-

informatie te geven voor de Aquarians, Aurax, Avions, 

Constructs, Deaders, Florans, mensen, Insectoids, Kali-

ans, Rakashans, Saurians, Serrans en Yeti, functioneren 

ze vooral als archetypen die je gemakkelijk in een eigen 

‘setting’ kunt droppen. Heb je een Wookie nodig? Ge-

bruik de Yeti. Admiraal Ackbar zou dan weer een Aqua-

rian zijn en C3PO een Robot Construct. Een probleem: 

het past allemaal nét niet. Zo zijn de Yeti gevoelig aan 

hitte en betwijfelen we of ook een Wookie dat is, ter-

wijl een Aquarian zich elke 24 uur een uur in water 

moet weken. Niet zeker of Gial Ackbar dat ook moet 

doen. Het is gelukkig wel gemakkelijk om een Ability te 

Worlder. Iets als Cyber Resistant, FTL Sickness, Outsi-

der, Cyber Tolerant of Gravitic Acclimation is dan weer 

zwart-wit: je hebt het of je hebt het niet. Overigens zijn 

de 7 Hindrances en 7 Edges allemaal relevant voor het 

genre, maar mogelijk niet voldoende om alle mogelijk-

heden mee te beschrijven. 

Tussen Gear vinden we standaard sf-uitrusting als ge-

avanceerde verrekijkers, een universele vertaler en 

ruimtepakken terug, maar ook nog meer futuristische 

opties, zoals energiehuid. Het is een aardige lijst, maar 

het belangrijkste is dat er ook gewezen wordt op Tech-

nology Levels, toch een essentieel concept als je met 

een sf-‘setting’ of een ‘campaign’ waarin doorheen de 

tijd kan gereisd worden bezig bent. 

Nog veel essentiëler zijn de nieuwe Setting Rules. Daar-

in meer informatie over atmosfeer, extreme afstanden, 

zwaartekracht, hacken en handel drijven. Jammer ge-

noeg blijft het stukje over gevaarlijke atmosfeer be-

perkt tot 2 paragrafen en wordt een omgeving met 

een hoog koolstofdioxide gehalte op dezelfde ma-

nier behandeld als, bijvoorbeeld, eentje waarin veel 

methaan, waterstof en ammoniak zit. Dat zit geheel 

in de lijn van een rollenspel dat meer begaan is met 

sfeer en simpliciteit dan met details, maar toch zou-

den we graag net iets meer opties hebben. Hetzelfde 

geldt voor de regels rond hacken: voor een uitgebrei-

dere uiteenzetting daarvan dienen de makers te verwij-

zen naar Interface Zero 2.0, maar kunnen we van een 

boek dat zichzelf Science Fiction Companion noemt 

niet verwachten dat het ook die regels hier zal afdruk-

ken? 



selecteer vervolgens een 

aantal modificaties, 

waarna er telkens ook 

een aantal voorbeelden 

worden gegeven. Het is 

allemaal zeker genoeg 

om op te kunnen bou-

wen, al blijft de variatie 

binnen elke afzonderlijke 

optie wel beperkt (of on-

bestaande).  

Er wordt afgesloten met 

een aantal generische personages die zijn opgedeeld 

volgens beroep (Assassin, Bounty Hunter, Citizen, Cor-

porate Exec, Cyborg Commando, Diplomat/Politician, 

Explorer, Hacker, Law Enforcement, Galactic Mer-

chant, Miner, Pirate, Psi-Knight, Psionicist, Scientist, 

Smuggler, Soldier/Marine, Spy, Starship Crew en 

Thug, met in sommige gevallen enkele specifiekere 

beroepen), een aantal mogelijke buitenaardse rijken 

of facties en een resem wezens, die sterk naar het 

space opera-genre neigen.  

Doordat niets erg uitgebreid wordt beschreven, staan 

er soms vrij veel verschillende mogelijkheden, rassen 

of beroepen op een pagina, maar toch blijft alles 

overzichtelijk en dat heeft te maken met het feit dat 

alles in kleur is, met blauw als overwegende tint. Ook 

de tekeningen zijn goed, al wordt lang niet alles geïl-

lustreerd: er komen soms 4 of 5 pagina’s voorbij zon-

der afbeelding. Dat dit compacte boekje wel goed 

oogt, staat echter buiten kijf. 

We gaan door: Cyberware veroorzaakt Strain, geheel in 

de lijn met wat we sinds Cyberpunk 2020 en Sha-

dowrun verwachten. De implantaten worden verder 

behandeld als Abilities, met opties als Adrenal Surge, 

Autodoc, Cyberjack en Skill Chip. ‘Power armor’ krijgt 

een eigen lijst Modifications (zoals een Jump Pack, Ste-

alth System of Strength Enhancement) en ook robots 

krijgen een resem aan mogelijke Modfications, die vaak 

dezelfde zijn als die van wapenrusting. Wij vragen ons 

af of het dan niet simpeler is om een enkele lijst te 

hebben voor alles en misschien aan te duiden voor wat 

soort rassen, uitrusting of robots elke optie geschikt is? 

Het zou in ieder geval meer ruimte laten om extra mo-

gelijkheden toe te voegen. Voordeel van deze manier 

van werken is dan weer dat je minder lange lijsten 

moet doorworstelen… al houden wij persoonlijk wel 

van meer keuzes. 

Ruimteschepen, voertuigen en ‘walkers’ gebruiken een 

gelijkaardige redenering: kies eerst een basistype en 

ConClusie 

Conclusie: De Savage Worlds Science Fiction Compani-

on is een heel leuke, vlot geschreven, handige uitbrei-

ding, maar is ze ook generisch? Ja, in de zin dat je ze 

kunt toepassen op veel verschillende sf-‘campaigns’. 

Neen, in de zin dat er ook veel dingen niet in staan. De 

keuzemogelijkheden zijn ietwat beperkt en zijn meestal 

binair: je hebt iets of je hebt het niet. Daardoor kan je 

niet élk mogelijke wereld opbouwen met dit boekje. 

Wel is het een goed supplement als je een nieuwe 

‘campaign’ wilt creëren  en je niet de ambitie hebt om 

uit een schier oneindige reeks opties te kiezen, maar 

wel om met bestaande bouwblokken iets op te bou-

wen zonder dat je elke steen wat wilt bijwerken. Ver-

der zijn er al verschillende ‘campaigns’ voor Savage 

Worlds beschikbaar die gebruik maken van deze Scien-

ce Fiction Companion en dat is misschien nog het be-

langrijkste nut van deze uitbreiding: een betere basis 

bieden voor ‘settings’ die door dezelfde uitgever of 

derde partijen worden verkocht.  

 

Meer info: www.peginc.com  

Wij maken onze Savage Worlds Characters met Hero 

Lab: www.wolflair.com  

http://www.peginc.com
http://www.wolflair.com


Categorie In het Kort Score 

Ontwerp Pinnacle Entertainment Group staat altijd voor 

kwaliteit en dat is ook nu weer zo. De Savage 

World Science Fiction Companion wordt weer 

volledig in kleur uitgegeven en de lay-out is 

verzorgd. Alleen staan er omwille van de korte 

paragrafen soms wat veel titels op eenzelfde 

pagina en hadden er best wat meer illustraties 

mogen zijn. 

  

ABCDEFGHI 

  

Inhoud De meeste typische sf-thema’s komen aan bod, 

maar toch lijkt niet alles écht mee te zijn met de 

tijd. Over genetisch gemanipuleerde mensen, 

transhumanisme en dergelijke meer komen we 

niets te weten. Ook staat er gewoon niet vol-

doende materiaal in dit boek om echt voor een-

  

ABCDEFG 

  

Regels We krijgen in elk hoofdstuk opties, maar veel 

keuzemogelijkheden worden in verschillende 

hoofdstukken herhaald en bovendien zorgt de 

binaire manier van aanpak ervoor dat weinig 

opties in een andere graad of op een ander ni-

veau kunnen worden gekozen. 

  

ABCDEFG 

Support Dit is Savage Worlds, dus hoef je je zeker geen 

zorgen te maken wat ondersteuning betreft. An-

dere uitbreidingen, specifieke ‘settings’ en meer: 

er is zeker voldoende keuze. 

  

ABCDEFGHI 

  

Score De Science Fiction Companion is een degelijke 

uitbreiding, maar bevat niet voldoende materi-

aal om in eender welke sf-’campaign’ ingezet te 

kunnen worden. Als basis voor andere ‘settings’ 

die dit boek gebruiken werkt het allemaal echter 

wél. 

  

ABCDEFG 


