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Beste leden,

Voor bloed en zweet hoef je geen veldslag bij te wonen, je kunt ook meezwoegen 
om op zomeravonden een Foliant inelkaar te draaien. Er ligt er weer eentje voor 
je, met net op tijd de aankondigingen van de komende live, inclusief
wapenworkshop en figurantendag. De live zit nog niet vol voor figuranten, dus
grijp je kans. Ook Arcana's eerste horror live heeft nog plaats.
Deze zomer komen er geen aparte vechtworkshops. Als je jezelf uit wilt leven, of 
liever, als je je vechttechnieken naar een hoger niveau wilt tillen, kom dan eens
langs op de maandagavond bij Kling (info via j_s.ten.napel@planet.nl). 

Verder in deze Foliant: een aflevering van Tussen de Regels waarin vage zaken 
verduidelijkt worden, een cursus efficiënt uitchecken, een stukje over de locaties 
die we zoeken voor onze lives, en een filmrecensie. Ook vind je hier en daar een 
advertentie. Daar hebben we een simpele regel voor: leden mogen in de Foliant
rollenspel gerelateerde advertenties plaatsen. Kost niks. De redactie bepaalt
daarbij wel wat passend is, en wie er deze keer aan de beurt is - en dat betekent 
ook dat de redactie zich het recht voorbehoudt om advertenties te weigeren of
naar een latere editie te verschuiven.

De plaatjes zijn deze keer van de beroemde 19e eeuwse illustrator van
wereldliteratuur, Gustave Doré, en wel uit de door hem van gravures voorziene 
uitgave van Dante's Goddelijke Komedie.

Lilian Stigter, Casper van Dijk, Sander ten Napel, Gerard Bloemers
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Arcana organiseert: Wapenworkshop

Wanneer: zondag 15 september van 12:00 tot 18:00
Waar: de Burcht, Kolhornseweg 7, 1213 RS Hilversum

Op deze workshop kun je live roleplay-wapens (leren) maken. Daarnaast kun je 
je laten informeren over het maken van een wapenrusting. De workshop begint
rond 12:00 uur met een centrale uitleg en daarna kan iedereen aan de slag.
Ervaren wapenmakers lopen rond voor de laatste aanwijzingen en vragen. Je
krijgt het wapen op de workshop niet helemaal af: thuis moet je nog 6 tot 8 lagen 
latex aanbrengen. De benodigde materialen en instructie krijg je mee.

Het maximum aantal deelnemers aan de workshop is 12 en de volgorde gaat op
datum van inschrijving. Je kunt je opgeven voor de workshop via de Arcana
website. De inschrijving sluit op 8 september. Alleen leden van Arcana kunnen
deelnemen aan de wapenworkshop en de kosten voor deelname bedragen 6 euro. 
Daarnaast betaal je voor de gebruikte materialen. Betaal bij voorkeur tijdens de
workshop.

Overzicht materiaalkosten per wapen:

Dolk 8 euro tot 40 cm lang
Kort zwaard 15 euro 40 tot 70 cm lang
Lang zwaard 19 euro 75 tot 100 cm lang
Tweehandig zwaard 28 euro 105 tot 125 cm lang (kern ∅ 12 mm)

37 euro 125 tot 150 cm lang (kern ∅ 16 mm)
Korte bijl 12 euro 40 tot 70 cm lang
Tweehandige bijl 22 euro 75 tot 110 cm lang (kern ∅ 12 mm)
Korte knots 15 euro 40 tot 70 cm lang
Tweehandige knots 22 euro 75 tot 110 cm lang
Staf 10 euro 40 tot 70 cm lang
Klein schild 10 euro circa 45 cm diameter
Middelgroot schild 12 euro circa 60 cm diameter
Groot schild 15 euro maximaal 80 cm diameter
Gelatext schild 17 euro circa 50 cm diameter

Veel van onze kennis over het maken van wapens vind je in eerdere uitgaven van 
de Foliant of in het “Wapens en wapenrusting” boekje. Als je dit boekje niet
meer in je bezit hebt, kun je een extra exemplaar aanvragen bij
info@arcana.nl. Het kost dan 3 euro voor niet-leden en 3 euro voor leden
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(exclusief portokosten). Het is handig om vóór je naar de wapenworkshop afreist, 
het boekje door te lezen of de betreffende artikelen in de Foliant er nog eens op 
na te slaan.
Na ontvangst van je inschrijving, rekenen we op je komst. We hebben op een
workshop in principe alleen materialen bij ons voor mensen die van te voren
hebben opgegeven wat ze willen maken. De routebeschrijving ontvang je na je
inschrijving. Voor meer informatie kun je bellen naar Leon: 06 23229231.

Tot ziens op de workshop!

Sander ten Napel, Toon Krijthe, Renz Klerks en Leon van Ee
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Rollenspel vereniging Arcana
Postbus 16144, 2301 GC Leiden, Nederland
Telefoon: : 076 5209231 (Mariëlle Klerks, bellen 18:30 - 22:00 of in het weekend)
E-mail: info@arcana.nl, home page: http://www.arcana.nl

Inschrijfformulier ARCANA live XV 4, 5 en 6 oktober 2002 in Bladel
� Ik ben reeds lid van rollenspelvereniging Arcana en schrijf me in als deelnemer aan de live
� Ik word lid van r.s.v. Arcana en schrijf me bij deze in als lid èn als deelnemer aan de live

Ik wil meedoen als � Speler � Speler, maar als dat niet kan, dan als figurant

(kruis je voorkeur aan)
� Figurant � Figurant, maar als dat niet kan, dan als speler

SPELERS FIGURANTEN

� Ik speel voor het eerst mee en wil graag met een 
nieuw karakter spelen.
Voorkeur voor spelers(basis)klassen:
1e: .....................................................................

Voorkeur voor figurantenrollen: (kruis je voorkeur aan)
� Vooral rollenspel, langere of kortere rollen
� Vooral rollenspel, korte rollen
� Vooral actie, korte rollen

Eigen idee of aanvulling:
2e: .....................................................................

3e: .....................................................................

Kies uit deze basisklassen drie voorkeuren:

◊ Krijger
◊ Spoorzoeker
◊ Druï de
◊ Priester van de Jaden Hemelkeizer
◊ Priester van de Generaal
◊ Tovenaar
◊ Avonturier (vermeld dan ook het door jou 

gewenste talent en vaardigheid)

I.v.m. typecasting van figuranten onderstaande gegevens graag 
invullen:

Lengte:  ......... m.
Gewicht: ......... kg.

Fysieke conditie: goed / matig / slecht

Ervaring: (sport, toneel, andere lives etc.):

� Ik speelde reeds mee aan live XIII en/of live XIV en 
wil graag mijn karakter behouden.

Naam karakter: ...........................................

Naam en voorletters: ............................................................................................................
Voornaam: .........................................Geboortedatum:.........................................
Straat: ............................................................................................................
Postcode en woonplaats ............................................................................................................
Land: ............................................................................................................
Telefoon (thuis en werk) ............................................................................................................
E-mail adres: ............................................................................................................

Plaats en datum: ............................... Handtekening: .......................................

Het lidmaatschap kost €12 per jaar. Alleen leden kunnen zich inschrijven voor lives, workshops en andere activiteiten van Arcana. Leden krijgen
4 maal per jaar het verenigingsblad De live kost €48 voor figuranten en  €80 voor spelers. Hiervoor krijg je een spannend spel van vrijdag- t/m 
zondagmiddag, 6 maaltijden en een slaapplaats met douchegelegenheid.
Stuur je inschrijfformulier, samen met een pasfoto (alleen voor nieuwe spelers), naar: Postbus 16144, 2301 GC Leiden. Geld overmaken naar: # 
88.07.67.081 van de Fortis bank te Delft, Nederland, t.n.v. ARCANA of # 001-2149427-80 t.n.v. Eternica-Arcana, ASLK Evere-Zuid,
Eversestraat 1, 1140 Evere, België
Het moment waarop betaald wordt, is het moment van inschrijving. Bij annulering tussen vijf en drie weken voor aanvang wordt het 
deelnamegeld teruggestort, minus €12,- voor verstuurde documenten en administratiekosten. Bij annulering binnen drie weken voor de live vindt 
geen restitutie plaats, tenzij er sprake is van aantoonbare overmacht. Ook dan wordt €12,- ingehouden voor verstuurde documenten en 
administratiekosten. Inschrijvingen en betalingen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.
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Arcana organiseert: Figurantendag live XV

Wanneer: zondag 22 september, vanaf 13:00 uur.
Waar: studentensociëteit “De Bolk”, Buitenwatersloot 1, Delft

Om de figuranten in te wijden in scenario en spelreglement, en een rolverdeling
vast te stellen, organiseren we in de weken voor de vijftiende live een
figurantendag. We hopen dat alle figuranten op deze dag kunnen komen.  Als dat 
niet lukt, neem dan vooraf contact op met de scenario groep (b.v. Gerbrand
Vestjens, tel. 015 2124748). Dan zullen we proberen met je wensen rekening te
houden.

Het programma ziet er als volgt uit: we vertellen iets over de spelwereld en zullen 
het scenario in grote lijnen uit de doeken doen. Aangezien je tijdens het weekend 
ook op zult treden als scheidsrechter, zullen we wat meer in detail ingaan op de
laatste versie van het spelreglement. Ook zal er veel aandacht besteed worden
aan het (altijd lastige) invullen van de personagekaarten. Tot slot zullen we op de 
bijeenkomst de rollen verdelen.

Onder de kostuums draag je het liefst neutrale donkere kleding. Je wordt verzocht 
naar de live het volgende mee te nemen: zwarte bloes en/of trui; zwarte maillot,
legging en/of (jogging)broek; stevige riem; laarzen en/of stevige schoenen. Het is 
niet echt sfeervol als je gaat figureren met een boerentuniek of monstergewaad
aan, met daaronder een spijkerbroek en sportschoenen.  Kun je vóór je naar de
figurantendag afreist, uitzoeken of je alles hebt (en anders op de figurantendag
aan de bel trekken)?

In september ontvangen alle figuranten het spelreglement en informatieboekje.
Lees vooral het spelreglement alsjeblieft goed door vóór de figurantendag  en
maak aantekeningen van wat je niet duidelijk is. In het informatieboekje vind je
een routebeschrijving naar Bladel en allerhande praktische informatie met
betrekking tot de live. Mocht je hierover nog vragen hebben, dan kun je die ook 
op de figurantendag beantwoord zien.

Lilian Stigter en Casper van Dijk
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De nieuwe kleren van de keizer

Vind je doodgaan op een live erg omdat je dan weer een ander kostuum moet
hebben voor je volgende karakter? Vraag je je soms ook af of je buurman je
buurman nog wel is omdat je gehoord had dat hij in een heroï sche strijd was
gesneuveld? Kijk je soms ook verlekkerd naar de kostuums van een ander (nee,
niet de chainmail-bikini van Lilian!)? Misschien moet je dan verder lezen.

Ieder haalt uit een live wat hij of zij wil; de één vindt het heerlijk om, al
bloedlustend, een ferraat in mekaar te timmeren, de ander vindt het weer leuk om 
zoveel mogelijk mensen te bedonderen, er zijn zelfs mensen die het liefst hele
dagen rollenspelen! Dat kostuums een sfeerbepalende factor zijn hoef ik niet toe 
te lichten. Nu wil je wel een flitsend kostuum, maar je weet eigenlijk niet zo goed 
waar je moet beginnen. Met een paar tips kom je soms al een heel eind.

Je moet het m.i. vooral lekker simpel houden. Het is nu eenmaal niet makkelijk
om snel een overdadig kostuum te voorschijn te toveren. Het nadeel van een
overdadig kostuum is ook dat je het eigenlijk maar voor één personage kunt
gebruiken. Dat is dus extra zuur als je mocht sneuvelen. Zoek de oplossing niet in 
de diepte maar zoek ze in de breedte: door te werken met lagen en die telkens
weer te combineren, kun je hele aardige resultaten behalen.

Begin bij de basis: een simpele tuniek. Een tuniek is snel te maken, heeft de
mogelijkheid om er dingen over en/of onder te dragen en met een zak erin is het 
erg handig om bijvoorbeeld je buitenspelse zaken die je mee wilt nemen (denk
aan sigaretten, aanstekers etc) bij je te houden. Denk wel na over de kleur: het is 
bijvoorbeeld voor generalissimo’s erg handig om een rode en/of een zwarte
tuniek te hebben maar mocht je daarna terugkomen als woudloper bij de natuur
dat is rood misschien niet zo handig. Neutrale kleuren doen het over het algemeen 
het best. Tip: spierwit heeft ’s nachts in het bos de neiging om heel erg op te
vallen dus dat is niet voor iedereen aan te raden.
Voor sommige klassen is het misschien leuker om in plaats van een tuniek een
langere versie te dragen die ook (een deel van) de benen bedekt. Dan denk ik aan 
JHK-priesters of druï den. Mocht je toch snel door het bos willen rennen, dan
zijn lange splitten aan de zijkant zeer aan te raden…. Het voordeel van een langer 
kleed is dat je minder aandacht hoeft te besteden aan wat je aan je benen draagt.
Voor beide kledingstukken geldt dat je ze best wat te ruim kunt maken; als het
onverhoopt erg koud mocht zijn, kun je er nog een trui o.i.d. onder aan trekken en 
met een riem erbij kun je de extra ‘ruimte’ makkelijk vastzetten.
Over de tuniek kun je van alles dragen. Het makkelijkst is een vest-achtig
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kledingstuk, wat je nu ook al op de live regelmatig tegen komt. Dit kan ook wat 
langer zijn als je dat wilt maar in principe blijft het een loshangend kledingstuk
met een opening aan de voorkant dat je romp bedekt.
Je zou over je tuniek ook een overkleed kunnen dragen, hetzelfde idee als een
vestje maar dan zonder opening aan de voorkant, wat je dus aan moet trekken
over je hoofd. Dit gaat beter bij een langere tuniek.  Ook voor stoere krijgers is
dit een optie: denk maar middeleeuwse ridders die zoiets vaak over hun pantser
droegen. Er zijn nog wel meer zaken te bedenken die je over een tuniek kunt
dragen: jasjes, pantser noem maar op.

Nu zullen de meeste heren onder hun tuniek een broek, al dan niet van leer,
dragen, de vermetelen uitgezonderd die voor een kilt opteren. Figuranten willen
nog wel eens in een legging verschijnen. Dit onderdeel van het kostuum krijgt
meestal niet zoveel aandacht. Ook hier valt nog wel wat te verzinnen: kuitbroeken 
kunnen erg leuk zijn, al dan niet in combinatie met sokken of beenwindsels. Voor 
de echte durfals is er altijd de optie van twee hozen al dan niet met kullezak. Ik 
verwacht eigenlijk niet die binnenkort aan te treffen….

De basis voor je kostuum is nu gelegd. Door van ieder basis-item minstens 2
exemplaren te hebben, is de mogelijkheid geboren om ze te gaan combineren.
Hoe groter het aantal, hoe meer combinaties er mogelijk zijn. Om de juiste ‘look’ 
te krijgen kun je nu aan accessoires gaan denken. Een leuk kostuum is eigenlijk
niet compleet zonder accessoires. 
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Een goede riem is eigenlijk onmisbaar, of eigenlijk meerdere goede riemen zodat 
je kunt gaan combineren. Naast het decoratieve aspect is een riem ook ontzettend 
handig om allerlei dingen aan te hangen of achter te steken. Wat hangt er beter
aan een riem dan één of meerdere buideltjes. Nu nodigen die wel uit tot
zakkenrollen maar niemand zegt dat je er binnenspelse items in moet stoppen. Nu 
zien de buideltjes die ooit in de Foliant gestaan hebben er misschien wel prachtig 
uit, zelf prefereer ik een simpeler, cylindrisch model waar meer in kan. Ook zou 
je allerlei andere zaken aan je riem kunnen hangen als veldflessen of
andersoortige drankcontainers (heupflesjes mag ook) met bijbehorende
drinknap/beker. Hoewel het misschien te veel rammelt of je door al de extra
ballast misschien minder snel weg kunt rennen (maar wie rent er nou weg….)
vind ik dit persoonlijk niet opwegen tegen esthetische aspecten.
Wat ook eigenlijk niet mag ontbreken is een mooi hoofddeksel. Hier is de
uitgelezen kans om ‘een statement’ te maken. Krijgers hebben meestal een helm
op hun hoofd, tovenaars een puntmuts maar dit zijn regels die we ons zelf op
hebben gelegd. Wees creatief! Er zijn ontzettend veel typen hoofddeksels en ik ga 
ook niet de moeite nemen die hier te noemen. Mogelijk dat ik hier in de toekomst 
nog eens op terug kom.

Natuurlijk kun je nog veel meer verzinnen op je kostuum ‘op te leuken’. Wat ik
heb geprobeerd over te brengen is dat je soms een leuk effect kunt krijgen met
relatief weinig moeite. Een bijkomende voordeel is dat na verloop van tijd je zo
een nieuw kostuum samenstelt uit de onderdelen van je vorige kostuums zonder
dat men zich nu af gaat vraag welk karakter je nu weer speelt.

In het Arcana Kledingboekje, dat iedereen ontvangt die lid wordt, staan
uitgebreide patronen en handleidingen om zelf je eigen live kleding te maken. Als
je dit boekje niet meer in je bezit hebt, kun je een extra exemplaar aanvragen bij 
info@arcana.nl. Het kost dan 3 euro voor niet-leden en 3 euro voor leden
(exclusief portokosten).

Veel speel- en kleedplezier gewenst,

Gerard Bloemers
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Elegast

Sinds kort hebben wij (Don -Olaf- Kwast, Renz Klerks en Sander - Nilfisk /
Björn Agun - ten Napel) een collectief opgericht dat zich toe legt op het
vervaardigen van decors, toneelrequisieten, wandschilderingen en natuurlijk live-
roleplay wapens en schilden. Voorts geven wij incidenteel workshops.

Na vele jaren ervaring met het maken van figurantenwapens voor Arcana, leek
het ons een logische stap om het allemaal eens een stuk professioneler aan te
pakken. Uiteraard blijven wij met veel liefde net als vroeger voor Arcana wapens 
en requisieten maken.

We zijn met een stand te vinden bij veel LARP-evenementen. Bijvoorbeeld de
komende Live van Arcana. Uiteraard kan men altijd terecht met bestellingen en
reparaties. Onze kleinschaligheid stelt ons in staat om zeer nauwkeurig reken te
houden met de wensen van de klant (dit in tegenstelling tot veel andere bedrijven
die alleen in lengte en kleur kunnen variëren).

Voor een uitgebreide catalogus kan men kijken op
http://www.cydragon.nl/elegast. Kijk voor ons laatste
paradepaardje naar het kasteel van Lorelee bij de foto’s van de Dans der
Dageraad (http://www.dansderdageraad.nl/evenement.html)
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Arcana organiseert: Live XV

Waar & wanneer: vrijdag 4 tot en met zondag 6 oktober 2002, te Bladel

Al een jaar is verstreken sinds een grote groep avonturiers spoorloos van de
aardbodem verdween. Gesteund door de Keizerin zelf, speuren befaamde
onderzoekers als Heer Heinrich van Micken naar aanwijzingen – maar
voorlopig nog zonder tastbaar succes. Zijn de avonturiers echt in de
onderwereld geweest.. en zouden ze heelhuids terug keren?

In deze Foliant zit zoals altijd een formulier, waarmee je je in kunt schrijven.
Ongelofelijk maar waar: dit keer was binnen drie weken de inschrijving voor
spelers al vol… Grijp dus nu je kans om je nog in te schrijven als figurant. De
snelste en makkelijkste manier om je in te schrijven is via de Arcana website.
Vergeet niet zo snel mogelijk te betalen, want de datum van betaling geldt als
datum van inschrijving!
Deelname aan de live staat alleen open voor leden van Arcana. De
minimumleeftijd voor deelname is 18 jaar. Als je nu nog geen lid bent, vergeet
dan niet om bij het inschrijven aan te kruisen dat je lid wilt worden, en vergeet
vooral niet om dan ook het lidmaatschap (voor 2002!) te betalen.

Het deelnamegeld voor live XV bedraagt € 48 voor figuranten en € 80 voor
spelers. Het lidmaatschap van Arcana kost € 12. Maak het bedrag over op bank-
rekeningnummer 88.07.67.081 van de Fortis Bank te Delft, en vermeld bij de
opmerkingen "t.g.v. Arcana te Leiden". Als je het bedrag stort, met Girotel
betaalt of door een ander laat betalen, denk er dan a.j.b. aan om je naam en adres 
te (laten) vermelden. Belgische deelnemers kunnen, door bemiddeling van VZW
Eternica, bij een Belgische bank terecht. Maak het bedrag over naar rekening
001-2149427-80 t.n.v. "Eternica-Arcana" van de ASLK Evere-Zuid, Eversestraat 
1, 1140 Evere. Vermeld alsjeblieft je naam en het nummer van de live. Dit
rekeningnummer is alleen voor betalingen aan Arcana!

Lilian Stigter en Casper van Dijk
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Horror Arcanae
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Waar en wanneer?

Horror Arcanae – Openbaring 23,11 zal plaatsvinden 
in De Blauwe Schuur te Amerongen op zaterdag 23
november 2002. Het spel zal om ongeveer 18.00 uur
beginnen; spelers worden een uur eerder verwacht in
verband met incheck, briefing en eventueel grime. 

Meer details vind je in de Foliant van mei 2002 of op de web-pagina
(http://www.arcana.nl/Horror_Openbaring23,11.html).

Deelname

Je kunt je digitaal inschrijven of gebruik maken van het inschrijvingsformulier in 
de vorige Foliant. Op dit moment is er nog een beperkt aantal plaatsen
beschikbaar voor spelers. Voor eventuele vragen kun je contact opnemen met het 
organisatieteam (horror@arcana.nl).

Nota Bene

In Openbaring 23,11 geven wij een ongewone wending aan de gangbare joods-
christelijke interpretatie van de Bijbel en beleven dan het effect daarvan op de
ons bekende werkelijkheid. Uiteraard is het niet onze bedoeling om hiermee te
schofferen of te kwetsen, het vormt simpelweg een uitgangspunt voor een
interessant gedachte-experiment.
Horror Arcanae is een spel voor volwassenen met een volwassen
relativeringsvermogen.

Martin “Bush” Welsh
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Rollenspelvereniging Arcana
Postbus 16144, 2301 GC Leiden
Telefoon: 071-5211679 (Martin ‘Bush’ Welsh) 
E-mail: horror@arcana.nl
WWW: http://www.arcana.nl

Inschrijvingsformulier
Horror Arcanae: Openbaring 23,11

23 november 2002 te Amerongen
� Ik ben reeds lid van Rollenspelvereniging Arcana en schrijf mij in als deelnemer aan deze Horror Arcanae
� Ik wil lid worden van RSV Arcana en schrijf mij tevens in als deelnemer aan deze Horror Arcanae
(kruis aan wat van toepassing is)

Ik wil meedoen als:
� speler
� crew (neem eerst even contact op met de organisatie: horror@arcana.nl
(kruis je voorkeur aan)
Wij willen graag de deelnemers en hun rollen afstemmen. Heb je kennis/ervaring op de volgende gebieden?

natuurwetenschappen
sociale wetenschappen
geschiedenis
kunst en literatuur
theologie
esoterie
wijsbegeerte
techniek

geen
�
�
�
�
�
�
�
�

beperkt
�
�
�
�
�
�
�
�

goed
�
�
�
�
�
�
�
�

(kruis aan wat van toepassing is)
Let op! Wij willen graag van alle deelnemers (dus spelers èn crewleden) een recente pasfoto.

Naam en voorletters:
Voornaam/roepnaam:
Geboortedatum:
Straat:
Postcode en woonplaats:
Land:
Telefoon (thuis en werk):
E-mail adres:

Plaats en datum: Handtekening:

Het lidmaatschap van RSV Arcana kost € 12 per jaar en is verplicht voor deelname aan lives, workshops en 
andere activiteiten van Arcana. Leden krijgen viermaal per jaar het verenigingsblad.
Deelname aan Horror Arcanae: Openbaring 23,11 kost € 50 voor spelers en € 30 voor crewleden. Stuur je 
inschrijvingsformulier, samen met een recente pasfoto, naar: RSV Arcana, Postbus 16144, 2301 GC Leiden. 
Maak geld over naar: # 88.07.67.081 van de Fortis Bank te Delft, t.n.v. RSV Arcana of # 001-2149427-80 van 
de ASLK Evere-Zuid, Eversestraat 1, 1140 Evere, België, t.n.v. Eternica-Arcana. Vermeld bij je betaling 
“HorArc2002speler” of “HorArc2002crew”. 
Inschrijvingen worden geaccepteerd op volgorde van betalingen. Bij annulering tussen vijf en drie weken voor 
het evenement wordt het deelnamegeld teruggestort, minus € 12 aan administratiekosten. Bij annulering binnen 
drie weken voor het evenement vindt geen restitutie plaats, tenzij er sprake is van aantoonbare overmacht. Ook 
dan wordt echter € 12 ingehouden voor administratiekosten. Inschrijvingen en betalingen zijn persoonlijk en 
niet overdraagbaar.
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Leprecon de Rollenspeldag voor Leiden en Omstreken.

Leprecon VI
Zondag 13 oktober 2002

10u30-20u00
Studentensociëteit Catena
Kolfmakersteeg 8 Leiden

Leprecon organiseert twee
keer per jaar een “table
top”-rollenspelconventie.
Op deze dag komen diverse
spelsystemen aan bod.
Hoewel er uiteraard
Dungeons & Dragons
gespeeld wordt, is er ook
veel aandacht voor wat
minder bekende of
gedateerde rollenspellen.

Wil je meedoen als speler,
houd dan de website in de
gaten voor de program-
mering. Deze is een maand
van te voren bekend (onder
voorbehoud).
Wil je een spel leiden, neem 
dan contact met ons op.

Inschrijfgeld: 3 euro Uitgebreide bar aanwezig.
     (ter plaatse betalen) Niet roken in de speelruimtes.

Geen fietsen in de Kolfmakersteeg zetten.

Routebeschrijving:
Leiden CS uitgang centrum. Rechtdoor langs de supermarkt (Stationsweg, Steenstraat). de ‘grote’ brug oversteken 
en rechts afslaan (Prinsessekade, Kort Rapenburg). Rechtdoor tot de gracht een knik maakt (Rapenburg tot
Kaiserstraat). De Kolfmakersteeg is de eerste steeg rechts (bij café l’Esperance)

Voor  meer  informatie:  M.A. ten Napel (alleen tijdens kantooruren), tel.: 071-5723621
of

WWW.projectie.com/leprecon
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Locaties
Voor de verandering eens een stukje van de groep waar iedereen mee te maken
heeft maar waar je zelden wat van hoort: de locatiegroep.

De locatiegroep zoekt (en vindt soms) locaties voor de Arcana lives. Zoals de
oudgedienden vast al is opgevallen, komen we nog al eens terug op oude locaties. 
De reden daarvoor is eigenlijk heel simpel: er lijken maar weinig geschikte
locaties te vinden in Nederland.
De huidige locatiegroep (Gilbert van Zeijl, Jacco Kwakkel en Martin 'Bush'
Welsh) is de laatste paar maanden flink aan de slag gegaan en heeft de blik wat
verruimd, in letterlijke en figuurlijke zin.

Op verkenning

Inmiddels hebben we een behoorlijke lijst van potentiële locaties samengesteld en 
we kunnen wel wat hulp gebruiken bij het verkennen van deze locaties. We
zoeken mensen die in de buurt wonen van en/of bekend zijn met de volgende
locaties:

In Nederland:
� d'Olde Kamp te Ansen
� Kuijpershoefke te Loon op Zand
� De Langenberg te Rijssen
� De Riegheide te Schoonoord
� De Roerdomp te Westelbeers
� De Panoven te Zevenaar

In België:
� De Karmel te Brugge
� Domein De Gavers te Geraarsdbergen
� Domein Ten Berg te Merelbeke
� De Fiertel te Ronse
� De Bautershof te Sint-Truiden
� Drieboomkensberg te Westmalle
� De Heibrand te Westmalle

Wanneer je bekend bent met één van deze locaties (bijvoorbeeld via een andere
live) willen we graag horen hoe de locatie is en als je in de buurt woont kun je
misschien een keertje een eerste blik (is dat bos er echt wel enzovoort) werpen.
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Er is ook nog een aantal locaties dat we zelf gaan bekijken, dus we hebben goede 
hoop dat we de komende jaren weer eens wat nieuwe locaties gaan gebruiken.

Tips

Natuurlijk willen we altijd tips over dat waanzinnige kasteel in het bos of een
andere prachtige locatie, maar om een overdaad aan goedbedoelde doch
onbruikbare suggesties te voorkomen volgen hier de minimale criteria waar onze 
locaties aan moeten voldoen:

Beschikbaarheid:
� weekeinde in voorjaar (maart/april) of najaar (september/oktober)
� van vrijdagmiddag vroeg tot zondagmiddag laat (liefst zondagavond i.v.m. 

opruimen)

Accommodatie:
� tenminste 120/130 slaapplaatsen (liefst verdeeld in zo veel mogelijk

kleinere gebouwen/ruimtes/slaapzalen)
� voldoende sanitair
� verwarming mogelijk
� op basis van zelfverzorging (goed uitgeruste keuken)
� ruimte voor spellokaal
� ‘gelagkamer’
� zelf bar exploiteren
� accommodatie niet delen met andere groepen

Omgeving:
� in bos of direct aan bosrand
� bos toegankelijk (ook ’s avonds en ’s nachts, eventueel d.m.v. vergunning)
� geen druk recreatiebos (met b.v. fiets- en wandelroutes)
� mogelijkheid om tenten/requisieten in bos te plaatsen

Als je tips of informatie voor ons hebt, of zin hebt om eens een zondagmiddag op 
locatiebezoek te gaan kan je ons bereiken via locatie@arcana.nl of via het
reguliere Arcana telefoonnummer.

De Wolfskuil, Ommen

Onze zoektocht heeft tot nu toe in ieder geval één nieuwe locatie opgeleverd:
voorjaar 2003 zal Live XVI plaatsvinden in De Wolfskuil te Ommen.
En wat is daar dan zo bijzonder aan? Om te beginnen is het een erg mooie
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locatie, midden in het bos, met verschillende gebouwen, en er is één klein
maartje: een deel van de deelnemers zal in tenten moeten slapen. Er is een
sanitairgebouw voor de kampeerplaatsen en ze liggen midden in het spelterrein.
Nu kunnen we gewoon twee grote legertenten neerzetten en klaar zijn, maar wij 
hebben bedacht (en in de kroeg gehoord) dat er vast wel (groepen) spelers zijn
die met een eigen tent of tentenkamp willen komen. Dat kan, maar alleen in
overleg met ons. Er zijn namelijk wel een aantal voorwaarden: de tenten moeten 
enigszins in live-stijl zijn, de tenten (en hun bewoners natuurlijk) zijn binnenspel 
en er zijn maar drie verschillende kampeerterreinen, dus tien groepjes van 6
spelers zal niet gaan. Dus iedereen die wilde plannen heeft voor een mooi kamp 
kan contact opnemen met ons op locatie@arcana.nl, zodat we hopelijk het laatste 
weekend van maart een sfeervol tentenkamp kunnen neerzetten.

Namens de locatiegroep,

Jacco Kwakkel
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Cursus Effectief Uitchecken

Je kent het wel, je hebt net met moeite een live overleefd. Eigenlijk wil je nog
maar een ding, zo snel mogelijk naar bed om de verloren uurtjes slaap in te halen. 
Helaas moet er altijd nog het een en ander geregeld worden zoals omkleden,
inpakken, opruimen en uitchecken. Over deze uitcheck wil ik graag wat woorden 
vuilmaken want het blijkt dat spelers soms fouten maken die in niet hun eigen
voordeel zijn. Bovendien is het mogelijk om op relatief eenvoudige wijze de
incheck voor zowel jezelf als voor ons simpeler te maken.
Een van de meest voorkomende fouten op het uitcheckformulier is het vergeten
van je wapens en of schild. Volgens de regels is het zo dat als je geen wapens
uitcheckt, je er bij het begin van de volgende live opnieuw voor moet betalen. Tot 
nu toe knepen we een oogje dicht en werden de wapens waarmee je de live begon 
overgenomen. De kans is groot dat dat in de toekomst minder soepel gaat. Alle
wapens en wapenrustingen moeten op je uitcheckformulier worden genoteerd!
We zullen het je niet te moeilijk maken: als er geen veranderingen in wapens en 
schilden hebben plaatsgevonden kan je de tekst “geen verandering” bij de wapens 
zetten. Dat scheelt voor ons weer wat checkwerk.

Spreuken, boekrollen en recepten hebben tegenwoordig een code, bv DRU17.
Deze codes worden ook gebruikt bij het verwerken van de uitcheckgegevens, dus 
je kunt ons en jezelf een groot plezier doen door deze codes op te schrijven in
plaats van de volledige namen. In principe is het noodzakelijk om ook je
spreuken of gebedenboek  op te schrijven, maar gezien bijna niemand dit doet
zullen we dit zeker door de vingers blijven zien. Overigen is het ook erg fijn als je 
aangeeft (bijvoorbeeld met een sterretje) welke spreuken, boekrollen en recepten 
je er deze live bij hebt gekregen.

Geef voor de componenten zoveel mogelijk de gangbare namen en als je de naam 
niet weet, omschrijf het dan en laat wat ruimte over zodat bij uitcheck de officiële 
naam erachter geschreven kan worden. Voor magisch en niet magisch perkament 
hoef je alleen het aantal op te geven. Denk er overigens ook aan je geloofshanger 
en je  amuletten te noteren! 

Voor de mensen die veel bezittingen hebben, is het ook mogelijk om het papier
dat je bij de incheck hebt gekregen in te leveren met daarop de veranderingen
aangetekend, als bijlage bij je uitcheckformulier. Hierbij streep je de zaken die je 
niet meer hebt door en schrijf je de nieuw verkregen spullen op (eventueel op de 
achterkant).
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Mensen die onverwacht eerder weg moeten kunnen de envelop met al hun
binnenspelse bezittingen en hun personagekaart bij het spellokaal afleveren. Als
je dit doet, wel graag overleggen met de persoon die op dat moment in het
spellokaal zit en alvast de tekst “vervroegde uitcheck” op de envelop zetten.

Bedenk overigens dat alles mensenwerk is, dus er worden fouten gemaakt. Als je 
op safe wilt spelen kun je je inventaris altijd overschrijven en deze checken als je 
de gegevens voor de live binnenkrijgt. Let wel: de informatie die de organisatie
heeft op jouw uitcheckformulier is altijd bindend. Met vragen over binnenspelse
bezittingen kan je bij mij terecht (015-2138015 van 19:00-22:00 uur of
toon.krijthe@consul.com).
Verder wil ik van dit stukje even gebruik maken om Lilian te bedanken die al die 
tijd samen met Inez heeft gewaakt over het wel en wee van jullie binnenspelse
bezittingen en de bijbehorende in en uitcheck administratie. Inmiddels heb ik de
scepter van Lilian overgenomen, dus: ontbreken er goudstukjes, zijn de zouten te 
zout of zijn de drankjes te zuur, je weet nu bij wie je moet klagen.

Rest mij nog om iedereen een fijne live toe te wensen en we komen elkaar vast
nog wel in een of andere vorm tegen.

Namens de Spelregel en de Kleine Requisieten groep,

Toon Krijthe
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Avontuurlijk film kijken: “Brotherhood of the 
wolf”
Brotherhood of the Wolf, oftewel Le Pacte de Loups (Frans gesproken) is
absoluut geen gemiddelde Hollywood film. Sowieso is het een combinatie van
een kostuumdrama, een horrorfilm en een karatefilm, verder is het verhaal trager 
en ook chaotischer dan je gewend bent. Er zit wel een duidelijke lijn in (helden
komen zielige bevolking redden door eng beest dood te slaan), maar deze raakt af 
en toe bijna ondergesneeuwd door de hoeveelheid zijstappen. Als je je echter
instelt op dit tempo, en geen bezwaar hebt tegen een film van 140 minuten en een 
ongelooflijk knullig uitziend monster, is Brotherhood of the Wolf echter absoluut 
de moeite waard. Het camerawerk is mooi, het verhaal boeiend en spannend, de 
personages overtuigend en de sfeer af en toe behoorlijk beklemmend. Ook de
intriges zijn interessant en dragen veel bij aan de film. Het einde is leuk
onvoorspelbaar.

Het script van Brotherhood of the Wolf is gebaseerd op een Franse legende (het 
Beest van Gevaudon, een wolf die veel mensen doodde voor hij in 1764 zelf werd 
gedood). Het dorpje Gevaudon lijdt in de jaren rond 1760 onder aanvallen van
een wolfachtig monster dat links en rechts mensen verscheurt. Aangezien de
lokale gardisten het beest niet te pakken kunnen krijgen moet een bekende
jager/wetenschapper uit de hoofdstad het karwei opknappen. Deze jager, ridder
Gregoire de Fronsac (Samuel de Bihan), arriveert met een mysterieuze andere
man genaamd Mani (Mark Dacascos), die later een karate-Indiaan-sjamaan blijkt 
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te zijn. Het eerste wat beiden bij aankomst doen is een stelletje als vrouwen
geklede mannen met een aantal effectieve karate-trappen en -slagen volledig in
elkaar timmeren. Geen Hollywood geweld, oftewel bloed vliegt in het rond. Dat
was de eerste keer dat ik ooit karate in een kostuumdrama heb gezien. Ze melden 
zich daarna bij de lokale landadel en beginnen met hun onderzoek. Ze komen er 
al vrij snel achter dat het geen gewone wolf is. Het beest lijkt over een niet-
dierlijke intelligentie te beschikken en ook over metalen tanden. Als kijker krijg
je het beest in eerste instantie niet te zien, alleen de slachtoffers. De ridder en
Mani doen hard hun best, maar krijgen het beest vooralsnog niet te pakken. Ze
gaan in de tussentijd naar een galabal (waar De Fronsac verliefd wordt op een
eigengereide dame genaamd Marianne de Morangias (Emilie Duquenne), de
dochter van een belangrijke adellijke familie aldaar) en naar het lokale bordeel
(waar de ridder nog regelmatig teruggaat naar een prostituee met een dubbele
agenda en Mani in eerste instantie geen meisje kan krijgen vanwege zijn enge
donkere uiterlijk). Het verhaal verloopt nu van de jacht meer naar allerlei
politieke intriges. De lokale kerk lijkt ook niet helemaal zuiver op de graat. Mani 
vertoont zijn sjamaan-krachten. Net als je je af gaat vragen waar dit allemaal
heen gaat komen de lijntjes van de politieke, kerkelijke en romantische intriges en 
de jacht op het monster op vrij onverwachte wijze bij elkaar en vormen zo een
sterk einde van de film.

In totaal dus een film die, ondanks de bovengenoemde minpunten, voor kijkers
met een wat langere adem niet te versmaden is! 

Sylvia Lemkowitz
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Tussen de regels

Voor live XV veranderd er NIETS aan de regels. Dat is dus vast makkelijk voor 
alle oudgedienden (rekenen we dan ook op!). Lees toch maar wel de Lex weer
even door, want de laatste keer is alweer 6 maanden geleden… Verder deze keer 
twee onderwerpen.

Overlijden tijdens de live en het opnieuw beginnen van een karakter

Hier zijn in de loop der tijd verschillende regels op toegepast, vooral in het heetst 
van de strijd (lees: het spellokaal). Dat is verwarrend en geeft aanleiding tot
discussies, waarvan we er al genoeg hebben tijdens een live. Bij deze stellen we 
de regels opnieuw vast:
� Als je, na overlijden van een personage tijdens een live, op de live een

nieuw personage maakt dan begint dit personage op niveau 1; behalve als 
je overleden personage niveau 1 (of 0) was. In dat geval is je nieuwe
personage niveau 0.

� Begin je tijdens de live geen nieuw personage, dan gelden de gewone
regels voor het maken van een nieuw personage bij aanvang van de
volgende live: niveau 1 dus.

Niveau 0 personages zijn de volgende live niveau 1, niveau 1 personages zijn de 
volgende live niveau 2.

Het omzetten van boekrollen in spreukenbladen

Er zijn nogal wat boek- en gebedsrollen in omloop. Deze kunnen zeer nuttig zijn 
op een bepaald moment omdat je zo direct een spreuk kunt gebruiken, zonder
componenten nodig te hebben. Echter, je kunt ze ook omzetten in spreukenbladen 
voor een spreukenboek. Hiervoor heb je de beschikking nodig over
componentenleer. LET OP!! Je hebt dus niet persé ZELF componentenleer nodig. 
Zolang iemand, die ook jouw gebeds- of boekrol kan lezen en daarbij
componentenleer beheerst, jou wil helpen (je moet het dus wel zelf doen, onder
begeleiding) is het eindproduct een spreukenblad voor jou. Qua rollenspel een
leuke uitdaging: de eerste stap op weg naar zelf de vaardigheid hebben?

Hopelijk zijn zo de regels weer een beetje duidelijker en wordt het spel nog weer 
iets leuker. Namens de spelregelgroep veel plezier op live XV.

Johan Wouters, Toon Krijthe, Jeroen Vos
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Agenda

September

7 en 8 september: Cauldron organiseert "Formanterra", "Clubs & Skulls" en "The 
Great War" in domein "de Vuurvogel" te Antwerpen. Voor info zie de website
http://cauldron.bene.ws.

13, 14 en 15 september: Manticore’s zesde live roleplaying weekend “Omen” in 
De Kalei te Dilsen-Stokkem, België. Voor info mail naar
arjaan@hotmail.com of kijk op de website www.oneiros.org/
manticore.

13, 14 en 15 september: De Zwarte Vlam is een nieuwe LARP in Kamphuis de
Singel te Oosterhout. Voor info mail naar dezwartevlam@hotmail of kijk
op http://www.mystic-dragon.com/fae/dezwartevlam.

15 september: Rollenspelvereniging Arcana organiseert een wapenworkshop in
De Burcht, Kolhornseweg 7, Hilversum. Informatie: Leon van Ee, 06 – 23229231 
of Mariëlle Klerks op 076 5209 231 (doordeweeks van 18:30 tot 22:00 en in het 
weekend), mail naar info@arcana.nl of kijk op de website
www.arcana.nl.

20, 21 en 22 september: Ravenskeep organiseert “Call XI” in Bentveld. Voor
info zie de website www.ravenskeep.nl.

22 september: Rollenspelvereniging Arcana houdt in verband met live XV een
figurantendag in de Bolk, te Delft. Voor info bel Mariëlle Klerks op 076 5209
231 (doordeweeks van 18:30 tot 22:00 en in het weekend), mail naar
info@arcana.nl of kijk op de website www.arcana.nl.

27, 28 en 29 september: Eternica organiseert live XVIII "de Terugkeer" in "de
Kalei" te Dilsem-Stokum, België. Voor info mail naar eternica-
life@eternica.com of kijk op de website www.eternica.com.

27, 28 en 29 september: Charm organiseert Ebanor live III in "St. Walrick" te
Overasselt (bij Nijmegen). Voor info mail naar charm_larp@hotmail.com
of gobboe@netscape.net, of kijk op de website www.charmlive.nl.
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29 en 30 september: Attila organiseert een outdoor roleplay evenement te Assen. 
 Informatie vind je op de Attila website: www.attilalrp.nl.

Oktober

4, 5 en 6 oktober: Rollenspelvereniging Arcana organiseert onder de naam “De
Doemprofeten” haar vijftiende live roleplay weekend in Bladel. Voor info bel
Mariëlle Klerks op 076 5209 231 (doordeweeks van 18:30 tot 22:00 en in het
weekend), mail naar info@arcana.nl of kijk op de website
www.arcana.nl.

4, 5 en 6 oktober: De jongeren-live van Oneiros, de Brug, is terug van
weggeweest: "Brug VII: Ontwaakt!" gaat door in kamphuis Ahoy, in Oosterhout. 
Alle informatie is te vinden op www.oneiros.org.

13 oktober: Leprecon organiseert Leprecon VI: een hele dag lang diverse
rollenspelen aan tafel in de zaal van studentenvereniging Catena te Leiden. Voor 
info kijk op de website http://www.projectie.com/leprecon.

18, 19 en 20 oktober: Caege XII “Zilvernacht”. Voor info kijk op de website
www.oneiros.org/caege.

18, 19 en 20 oktober: Moots II van Malatië. Voor info kijk op de website
www.malatie.nl.

25, 26 en 27 oktober: Stichting Theater De Olifant organiseert alweer het vierde 
rollenspel in de Wereld van Iss: Iss IV, "de Rite van het Retour". Voor info bel
030 2411101, stuur een briefje naar Stichting Theater De Olifant, postbus 429,
3500 AK Utrecht, mail naar productie@liveroleplaying.nl of kijk op 
de website www.liveroleplaying.nl.

November

16 en 17 november: Morpheus organiseert haar eerste cyberlive: Cyberlive 1 - "A 
Bright Horizon". Voor info mail naar morpheus_cyberlive@
yahoo.com.

23 november: Rollenspelvereniging Arcana organiseert onder de naam
“Openbaringen 23:11” haar eerste horror evenement, de Horror Arcanae, in De 
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Blauwe Schuur te Amerongen. Voor info bel Mariëlle Klerks op 076 5209 231
(doordeweeks van 18:30 tot 22:00 en in het weekend), mail naar horror
info@arcana.nl of kijk op de website www.arcana.nl.

22, 23 en 24 november: De belgisch-nederlandse rollenspelvereniging Oneiros
organiseert Poort XIX “Onrust”. Voor info kijk op de website
www.oneiros.org.

December

14 december: Charm organiseert een 6-uurs live II "De Roep van Sycosis",
lokatie Venlo. Voor info mail naar charm_larp@hotmail.com of
gobboe@netscape.net, of kijk op de website www.charmlive.nl

2003

Maart

28, 29, en 30 maart: Rollenspelvereniging Arcana organiseert haar zestiende live
roleplay weekend in de Wolfskuil te Ommen. Voor info bel Mariëlle Klerks op
076 5209 231 (doordeweeks van 18:30 tot 22:00 en in het weekend), mail naar
info@arcana.nl of kijk op de website www.arcana.nl.

Mei

9, 10 en 11 mei: Eternica organiseert live XIX. Voor info mail naar eternica-
life@eternica.com of kijk op de website www.eternica.com.



30



31



32

DRUKWERK

Afzender:

Rollenspelvereniging Arcana
Postbus 16144
2301 GC Leiden


