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URMAH KONING 

 

 

- Witte leeuw 

- Jonge leeuw van koninklijke dynastie 

- Gekroond 2 of 3 jaar geleden 

- Observeer een Hoge Raad van Bevruchting met royalty's  

   als rolmodellen en als vertegenwoordigers naar andere rassen 

- Zeer uitgesproken invloed bij Taygeta 

- Hij heeft een gevolg van wijze mannen tot zijn beschikking die   

   hem begeleiden  

 
 

 

Cristina: Kun je ons iets meer vertellen over Rurh? Over zijn positie als leider of koning.  

 

Anéeka van Temmer: Hij is van nature albino, net als zijn vader, dat wil zeggen, hij verft zijn haar niet 

wit. Hij is een witte leeuw. Ruhr is een jonge leeuw uit de koninklijke dynastie, pas gekroond, het zal nog 

maar een jaar of twee, drie zijn, die zijn oude vader vervangt die nog leeft. Hij is net als Alenym, 

oefenend in een gebied met veel conflicten, zodat hij kan weten hoe hij thuis goed moet regeren. De 

Urmah van Avyon houden een Hoge Raad van Beschaving in stand, die de royalty's gebruikt als rolmodel 

en als vertegenwoordigers naar andere rassen wanneer dat gepast is, maar net als in het geval van 

Alenym hebben zij ook veel politieke en beslissingsbevoegdheid.  

 

Zij hebben hier een zeer uitgesproken invloed op Taygeta, omdat er tussen beide rassen reeds millennia 

communicatie en samenwerking bestaat, waarbij de Koning of Koningin wordt opgevat als een incarnatie 

van alles wat de hele beschaving vertegenwoordigt, alles samengeperst in één enkel individu.  

 

Hij heeft de beschikking over een entourage van wijze mannen die hem begeleiden, meer dan wat ook 

zolang hij nieuw en jong is, maar naarmate hij vordert in zijn kwaliteiten en bekwaamheden, worden de 

raadgevers teruggetrokken, afhankelijk van zijn specialiteit, tot het alleen de Koning of de Koningin is. 

Roer heeft nog steeds minstens 5 van deze wijze gidsen bij zich, maar hij is nog steeds degene die de 

beslissingen neemt. Dit concept van Koning met wijze mannen samen om hem te leiden is op Aarde te 

zien in de legende van Koning Arthur en Merlijn.  

 

Estel·la: Op welke leeftijd is zijn vader met pensioen gegaan?  

 

Anéeka van Temmer: Ik kan dat op geen enkele manier weten of berekenen, maar naar menselijk 

begrip zal hij ongeveer 750 jaar oud zijn. Maar ik speculeer. Hij is heel oud en heeft zijn functie aan zijn 

zoon gegeven.  

 

Cristina: En hoe oud is Rurh?  
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Anéeka van Temmer: Ik weet het weer niet, maar hij is jong, het menselijke equivalent van iemand van 

in de 20. En hij heeft zijn wijze gidsen bij zich die heel oud zijn.  

 

 

 

 

CREW 

 

- 3500 Urmahs 

- Istshi, gevechtspiloot 

- Gor'yo, kok aan boord 

- Wachters 

- Dienstmeisjes 

- See'ma 

- It'si  

 
 

Cristina: Hoeveel Urmah zijn er in het team in de baan?  

 

Anéeka van Temmer: Ik heb het exacte aantal niet, maar als ik me goed herinner ligt het aantal rond 

de 3500.  

 

Estel·la: e Ur ah's die je et, welke posities hadden zij?  

 

Anéeka van Temmer: Ik ontmoette Ruhr, en ontmoette gevechtspiloten zoals Istshi, hun kok aan boord, 

Gor'yo, die een andere leeuw is maar dan oranje. Vandaar zijn bewakers, en sommige van de 

dienstmeisjes (katten) maar ik weet niet welke functies zij zouden hebben. Hun namen zijn meer dan 

twee lettergrepen, maar om me niet te vergissen onderzoek ik ze liever. Want soms beginnen ze hun 

naam te verlengen en dan is het moeilijk om je eraan vast te houden. Degene die ze het meest kent is 

Yázhi. Maar ze klinken lief. Zoals Ist'shi, maar dat is als gecomprimeerd.  

See'ma, een van de katten. Ik hoop dat ik het goed uitspreek want ik weet niet hoe ik dat moet spellen, 

maar zoals in SE'ma, See'ma, niet zoals in Si'ma.  

It'si, een andere poes.  

 

Cristina: En binnen het Urmah-team hebben ze functies die vergelijkbaar zijn met die van jou of denk je 

dat ze meer gespecialiseerd zijn op andere gebieden?  

 

Anéeka van Temmer: Ja, zeer vergelijkbaar, want op zich specialiseren ze zich meestal niet, ze 

onderwijzen zich alleen in alles wat ze kunnen. En dan, naarmate de tijd verstrijkt, bepalen waarin ze 

meer deskundig worden.  

 

Als ik mezelf als voorbeeld neem, heb ik alles bestudeerd wat nodig was als algemeenheden en van 

daaruit ben ik gegaan naar wat ik het leukst vond of naar waar ik meer affiniteit voelde. En mettertijd ben 

ik me meer gaan definiëren in exopolitiek, exo-interactie, talen en geneeskunde.  

 

 

 

CONTACT 

 

- Presenteer hier om misbruik door de Federatie te stoppen.  

- Niet gehoorzamen om terug te trekken 

- Communicatie met Toleka Muon, voornamelijk van scherm tot scherm 

- Taal: Voornamelijk Taygeteaans of Andromedaans.  

- Contact met mensen via telepathie.  

 
 

Estel·la: Wat doen ze hier nu? Weet je wanneer ze met meer invloed zijn gekomen?  
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Anéeka van Temmer: Nog maar een paar maanden geleden kwamen ze met meer invloed. Wat zij 

verklaren is dat zij hier aanwezig zijn om misstanden te stoppen die de Federatie zou kunnen plegen, 

alleen door hun aanwezigheid. Ze hebben het over menselijke misstanden, maar ze dienen ook als escorte 

voor ons.  

 

Estel·la: Weet u of de Federatie hen ook gevraagd heeft te vertrekken?  

 

Anéeka van Temmer: Net als ons, is hen meer dan eens gevraagd zich terug te trekken. Net zoals ze 

het gewoon negeren. Het Urmah Collectief is extreem groot en sterk. De Urmah staan heel dicht bij de 

mensheid, en dat in meer dan één opzicht. Als zij in een hogere baan zijn dan wij, is dat om geen andere 

reden dan dat als zij dichterbij zouden zijn, de schepen zouden kunnen storen. Als je op de brug weet 

wanneer en waar je moet kijken, kun je vanaf daar de lichten en de stroboscopen van het Urmah-schip 

boven ons zien passeren.  

 

Cristina: En hoe is jullie communicatie met hen?  

 

Anéeka van Temmer: Via Muon, meestal van scherm tot scherm. Taal: Vooral Taygeteaans of 

Andromedaans. Ze spreken met een diepe snurk en zijn een beetje traag met articuleren, woorden met 

een spinnen of lage frequentie trilling erachter. Het herinnert je er duidelijk aan dat je met een grote kat 

aan het praten bent. Hun stem is zeer laag in frequentie, met een enorme borstkas. Heel diep en ernstig. 

En naar hen luisteren dwingt respect en zelfs angst af, ware het niet dat je weet dat ze aan jouw kant 

staan.  

 

Estel·la: Hebben ze telepathisch contact met mensen? Veel mensen beweren contact te hebben met 

katachtigen via telepathie.  

 

Anéeka van Temmer: Ja, dat doen ze zeker.  

 

Cristina: En wat zijn hun bedoelingen met contact maken via het internet zoals jullie? Is alleen Rurh 

geïnteresseerd of zijn er meer van hen geïnteresseerd?  

 

Anéeka de Temmer: Om anatomische redenen zien ze het niet levensvatbaar. Gewoon als iets heel 

beperkts, bijna heroïsch. Alleen Ruhr heeft het geprobeerd.  

  

 

Estel·la: In hoeveel schepen zijn ze hier?  

 

Anéeka van Temmer: In een enkel groot schip, het is op de helft van iets heel belangrijks voor hen: 

Avyon-1. En voor ons, Toleka. Naast hun kleintjes. Het is bijna twee keer zo groot als de Toleka en de 

ontwerpen zijn vergelijkbaar, want er is technologische invloed en samenwerking geweest. 

 Maar ik herinner u eraan dat de Toleka ontworpen is om een bemanning van 1800 goed te onderhouden. 

Hoewel in dit schip de algemene slaapkamers voor de bemanning, extra keukens, ondersteunende 

apparatuur zoals lucht- en temperatuur circulatoren voor elke kamer, alsmede Landbouw Dek voor het 

helpen voeden van zovelen, dat alles werd teruggetrokken ten gunste van speciale apparatuur. En het 

Avyon-1 schip is in volle uitrusting.  

 

Estel·la: En is het gestroomd geschilderd? Heeft het ook een koninklijk embleem?  

 

Anéeka van Temmer: Alleen op het bovendek achter op de hoofdmotoren, het heeft oranje verf met 

zwarte strepen. Ik heb geen koninklijk embleem gezien, zoals de Toleka dat wel heeft.  

 

Cristina: Hoe hoog in de omloopbaan zijn ze nu?  

 

Anéeka van Temmer: Ongeveer 650 km, wij zitten op ongeveer 480 km en soms tot 500 km. Zij zijn de 

enige twee grote ruimtetuigen in een lage baan. De anderen zijn ver weg in een baan om de maan, meer 

dan 400.000 km van de aarde. Daar bevindt zich het merendeel van de Federatieschepen. En van andere 

waarnemers. Tussen 390.000 en 400.000 km hoge omloopbaan.  
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GEVECHTSVLIEGTUIGEN 

 

- Klassieke sci-fi schepen 

- Geen schijven 

- 30% groter 

- Biologische aanpassingen en ontwerpen naar gelang het ras 

 

 
 

Estel·la: Hoe zien hun gevechtsschepen eruit?  

 

Anéeka van Temmer: De Urmah gevechtsschepen lijken ook erg op de onze. Ze zien eruit als zeer 

geavanceerde vliegtuigen, klassieke Sci-Fi schepen, dat wil zeggen, met de motoren achterin en de cabine 

aan de voorkant. Niet rond/cirkelvormig.  

 

Estel·la: En hebben ze enige aanpassing in de cabine als gevolg van ras, of zoiets? Anéeka van 

Temmer: Voor de Urmah zijn de schepen 30% ruimer en groter. Dus in het algemeen zijn de Urmah 

schepen vergelijkbaar met de Taygetean schepen generaliserend.  

 

Estel·la: En houden ze er ook van om in manuele modus te piloten?  

 

Anéeka van Temmer: Ja, ook.  

 

Cristina: En hebben zij kenmerken, bijvoorbeeld op de commandobrug, die anders zijn dan de Toleka? 

Vanwege het biologische verschil.  

 

Anéeka van Temmer: Alleen biologische aanpassingen en ontwerpvarianten volgens hen. Maar het 

niveau van de technologie is vergelijkbaar.  

 

Cristina: Dank je. Enig verschil, bijvoorbeeld, in de stoelen of de besturing?  

 

Aneeka van Temmer: Stoelen hebben de steun aan één kant, met een sterke arm, om wat ruimte over 

te laten voor de staart.  

 

 
 

Anéeka van Temmer: De schijf/cirkelvorm zijn heel gebruikelijk, maar het gebruik van de schijfvorm is 

een hulpmiddel voor kleine motoren, omdat het de elektromagnetische energie gelijkmatig over de romp 

van het kleine schip verdeelt.  

 

Ze worden bijvoorbeeld als auto's gebruikt, maar het wordt als een oud ontwerp beschouwd. Omdat we al 

shuttles gebruiken met eenvoudiger vormen om te gebruiken en op te slaan. Die vergelijkbaar zijn met 

bestelwagens op wielen. Deze ontwerpen zijn al heel gewoon onder de rassen van de Federatie, zoals hun 

"lek" laat zien met deze web-ontwerpen.  
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UNIFORMS 

 

 

- Tweede huid pak 

- Epische/klassieke mode 

- Embleem: katachtige trots op de voorkant of klauwen 

- Koninklijk embleem: wit leeuwengezicht  

 
 

Estel·la: En hoe zien hun uniformen eruit?  

 

Anéeka van Temmer: Zij dragen hun equivalent van ons "tweede huid" pak. Maar hun mode is, zoals ik 

al zei, erg klassiek/episch, met veel leer en versierde harnassen. Wat de vrijetijdskleding betreft, dragen 

ze T-shirts met X-vormige riemen in plaats van knopen.  

 

Cristina: Hoe precies? Met de bandjes gekruist op de rug?  

 

Anéeka van Temmer: Nee, aan de voorkant.  

 

Estel·la: En wat is hun embleem?  

 

Anéeka van Temmer: Al hun emblemen hebben een kat of katachtige trots op de voorkant, maar het 

koninklijke embleem dat ik het meest heb gezien is het witte leeuwengezicht dat u al hebt gezien of 

silhouetten van leeuwengezichten. Ze gebruiken ook klauwsymbolen, zoals je zou verwachten.  

 

Estel·la: En daarachter ook hun sterrenbeeld?  

 

Anéeka van Temmer: Nee, onafhankelijk. Als een enkel planetair symbool van hen, ik heb het niet 

gezien of zou moeten vragen.  

 

Cristina: Als je zegt een katachtige, bedoel je dan een leeuw als dier of een Urmah?  

 

Anéeka van Temmer: Hun gezicht is toch vrijwel hetzelfde.  

 

Cristina: Je bedoelt dan toch alleen hun gezicht?  

 

Anéeka van Temmer: Ja.  

 

 
 

 

Link for the video:  

https://www.youtube.com/watch?v=Npa6Yc7QRhE&t=145s  
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