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Beste leden,

dit is weer de eerste Foliant van 2005. Nu is het een goed gebruik om het
nieuwe jaar te beginnen met goede voornemens en de redactie van de Foliant
wil daar aan mee doen. Zo hebben wij ons voorgenomen om wat zorgvuldiger
met de ons toegezonden kopij om te gaan en de aankondiging van Puerto
Diablo niet meer te vergeten. Onze excuses aan onze caraïbische vrinden.

Nu we het boetekleed toch al hebben aangetrokken, mogen onze nederige
excuses aan het adres van Lilian natuurlijk niet achterblijven. De afgelopen
Foliant was de eerste na het vertrek van Lilian, die jarenlang haar tijd en
energie in de Foliant heeft gestoken. We willen haar alsnog bedanken voor haar
inzet en hopen dat ze onze excuses voor het verlaat plaatsen wil aanvaarden.

Niet alleen om dat we wat goed te maken hebben maar omdat de inschrijving
weer open is: Aandacht voor Puerto Diablo. Niet alleen in tropische regio’s kun
je je rollenspelkunsten vertonen: ook Elerion zoekt nog enthousiaste spelers en
figuranten!

Voor hen die dat nog niet hebben gedaan: Het wordt de hoogste tijd om het
lidmaatschapsgeld voor Arcana over te maken. De penningmeester wacht met
smart op jullie contributie. Denk niet dat zijn aandacht momenteel te veel zal
zijn afgeleid, naar wij hebben vernomen houdt hij de bankrekening van de
vereniging nog bijna dagelijks in de gaten.

Voor hen die niet aanwezig konden zijn, is er in deze Foliant een verslag van de
algemene ledenvergadering van Arcana die jongstleden 30 januari werd
gehouden. Wat moeilijk in woorden valt uit te drukken was het fantastische
diner (bedankt Andrew!) wat op de ALV volgde. Een echte aanrader, dus
reserveer wat ruimte in je agenda voor de ALV van volgend jaar.

In deze Foliant alvast een voorproefje (zeg maar gerust: Voorproef) van het
nieuwe wapenboekje. Wapenmeester Sander geeft ons allen een kijkje in de
keuken van de zwaardensmid. Verder zul je een ander goed voornemen van de
redaktie aantreffen: een lijstje met nuttige adressen en data voor hen die iets bij
willen dragen voor de Foliant en/of de Wilde Post.

Gerard Bloemers, Marcel Oerlemans en Marco Lammers.



4

Verslag Algemene Ledenvergadering

De ALV werd zondag 30 januari 2005 gehouden in studentensocieteit “De
Bolk”. Er waren 22 leden aanwezig. Van het bestuur heeft Marielle Klerks zich
afgemeld wegens ziekte.

Opening
De voorzitter opent de vergadering om 15.40 uur.

Agenda
De agenda wordt zonder verdere aanpassingen vastgesteld zoals aangekondigd.

Post
Post die voor de verschillende activiteiten binnenkwam, is doorgegeven aan de
betreffende commissies. Bij de vereniging Arcana zijn enkele uitnodigingen
binnengekomen om deel te nemen aan evenementen, zoals b.v. de Elf fantasy
fair. Halverwege 2004 is besloten om hierop in te gaan, omdat vooral de Elerion
lives wel wat extra PR konden gebruiken.

Mededelingen
Horror 3 is gepland, onder voorbehoud, op zaterdag 19 november 2005.
De voorzitter feliciteert Leon van Ee met zijn kersverse zoon.

Notulen ALV 25 januari 2004
Sander ten Napel geeft aan dat de voorgenomen splitsing van Arcana, in een
overkoepelend bestuur en commissies voor Elerion, Puerto Diablo en Horror,
nog niet optimaal loopt. Dit punt zal verder besproken worden onder
‘evenementen commissies’. De notulen worden per acclamatie goedgekeurd.

Jaarverslag secretaris
In 2004 waren er 197 leden, van wie negen nog niet betaald hebben. Twee
mensen gaan nog betalen, van drie koks zal het lidmaatschap voor rekening van
de Elerion begroting komen, en vier mensen namen geen deel aan activiteiten.
Door het apart administreren van adressen en betalingen, zijn er verschillen met
de ledenlijst van de penningmeester. Door de nieuwe online database kunnen
we voor 2005 beloven dat er maar één ledenlijst overblijft.
In 2004 werd vier keer een Foliant met Wilde Post verstuurd. Aan activiteiten
organiseerden we twee keer een Elerion live (119 en 118 deelnemers), telkens
vooraf gegaan door een figurantendag, de eerste Puerto Diablo (59 deelnemers
exclusief crew), en een ALV. Ons tienjarig bestaan vierden we met een Lustrum
feest (41 deelnemers). Voor wapenworkshops was dit jaar weinig animo, de
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enkeling die een wapen wilde maken is door de mensen van de wapengroepen
op weg geholpen. De geplande Horror live (9 inschrijvingen) werd
doorgeschoven naar dit jaar.
Het jaarverslag wordt goedgekeurd met 20 stemmen vóór en 2 onthoudingen.

Geschillencommissie
De commissie heeft geen geschillen te melden. Ook dit verslag wordt
goedgekeurd, met 18 stemmen vóór, 2 tegen, en 2 onthoudingen.
De voorzitter bedankt en ontslaat de bestaande commissie. De nieuwe
commissie bestaat uit Eric Vinken, Marco Lammers, Jimmy Raaijmakers, met
als reserve leden Tjalling Spaans en Johan Andrée.

Jaarverslag penningmeester
Tijdens de vergadering zijn kopieën beschikbaar van de balans, winst en verlies
rekening, en de begroting voor 2005. Wie niet bij de vergadering aanwezig was,
kan bij de penningmeester deze overzichten opvragen.
Volgens de balans is het jaar 2004 afgesloten met € 291 verlies. Dat ligt vooral
aan de investeringen die het opstarten van de Puerto Diablo live met zich mee
bracht.

��De post ‘vooruitbetaald’ bestaat uit bedragen die al voor 2005 zijn
uitgegeven: huur van lokaties, verzekering, en een half jaar huur voor de
opslag. Er hebben in 2004 159 mensen betaald als lid, plus 27 als colid.

��De vereniging Arcana (posten die niet onder een activiteit vallen) heeft €
954 winst gemaakt. Na de splitsing van kosten richting vereniging en
commissies, blijken de lidmaatschapsgelden iets hoger zijn dan nodig. Er
wordt besloten om het deze bedragen niet te veranderen. Een andere
oorzaak, was winst op materiaal: de kosten die Arcana betaalt bij inkoop
zijn lager als wat er in rekening is gebracht. (Voor 2005 zullen de prijzen
opnieuw bekeken worden; het is niet de bedoeling dat hier winst op
gemaakt wordt.)

��De wapenworkshops zijn niet doorgegaan – wel is er materiaal voor
inkoopsprijs doorverkocht aan leden die zelf wapens wilden maken.

��De post ‘overig vermaak’ tijdens het Lustrum is betaald door Richard
Jansen, die de kosten van jousting paarden en boogschiet-doelen
doneerde vanwege zijn verjaardag (van harte!).

Puerto Diablo
��Raymond Kales en Renz Klerks doneerden in totaal € 399 om de Puerto

Diablo lives te kunnen opstarten. Ze vinden het niet nodig om dit bedrag
om te zetten in een voorschot (terug te betalen als de lives zelf winst
draaien, vergelijkbaar met het opstarten van de Elerion lives) – liever zien
ze t.z.t. nog mooiere lives.
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��Op de rondgedeelde overzichten mist de begroting van Puerto Diablo 1.
Dat is een afdruk fout, die begroting bestond wel degelijk.

��Het verlies van € 1792, voornamelijk investeringen in materiaal, kleding
en rekwisieten, was van tevoren aangegeven. In de begroting was met een
kleiner bedrag rekening gehouden. Voor 2005 zullen de schattingen
reëler zijn.

��De post special effects bevat o.a. de blunderbussen en kanonnen.

Elerion
��De post onvoorzien komt voor uit een beschadiging aan de bus, en aan

het maken van wapenkisten.
��Voor de opslag was dubbel zoveel begroot als de uiteindelijke kosten. Dit

komt door de verhuizing van de opslag: in de begroting voor 2004 was
rekening gehouden met enkele maanden dubbele huur. Dat bleek niet
nodig.

��Op live 18 is minder gedronken dan op live 19, maar de rekening was
hoger. We gaan nog eens controleren of de prijzen tijdens live 18 wel
klopten.

De financiële commissie heeft de boekhouding doorgenomen, en op een aantal
punten gecorrigeerd. De kas klopte tot op de cent. De financiële commissie
adviseert het verslag van de penningmeester goed te keuren. Dit gebeurt, met 5
onthoudingen en 17 stemmen vóór.

Financiële commissie
Naast de controle van de penningmeester heeft de commissie niets te melden.
Met 17 stemmen vóór en 5 onthoudingen wordt dit verslag goedgekeurd.
De voorzitter bedankt en ontslaat de bestaande commissie (en de
penningmeester). De nieuwe commissie bestaat uit Richard Jansen en Gerard
Bloemers.

Bestuur
Omdat er geen tegenvoorstel is ontvangen, wordt het bestuur voor 2005
geïnstalleerd zoals voorgesteld:

��Voorzitter: Martin Welsh
��Penningmeester: Leon van Ee
��Secretaris: Casper van Dijk
��Evenementen coördinator: Marielle Klerks
��Bestuurslid beheer: Renz Klerks
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Voor 2006 geeft Leon aan, dat hij op zoek is naar een opvolger. Daarnaast is het
zijn bedoeling om al in de tweede helft van 2005, zijn taak als penningmeester
van de Elerion lives, over te dragen. Voor informatie hierover, neem contact op
met Leon.

Begroting 2005

Arcana algemeen
��De materiaalprijzen zullen zodanig worden aangepast, dat te verwachten

is, dat er geen winst meer op de materialen gemaakt zal worden.
��Vanwege de hernieuwde interesse in deelname aan fairs, verhoogt de

vergadering het PR budget tot € 200.
��Er wordt een voorstel gedaan, om met ingang van 2005, ieder jaar € 100

te reserveren voor het volgende Lustrum. Dit voorstel wordt aangenomen
met 18 stemmen vóór, 1 tegen en 1 onthouding (nb twee leden zijn
ondertussen vertrokken, zodat er 20 stemgerechtigde leden overblijven).

��Een voorstel om € 500 te begroten voor roerende goederen, wordt per
acclamatie aangenomen. Het is de bedoeling dat de verschillende
materiaal beheerders van de evenementen voorstellen gaan doen voor de
invulling van deze post (o.a. kledingrekken, camouflagenetten en
flightcases worden genoemd). Het bestuur beslist over deze voorstellen.

��Het begrote batig saldo gaat hierdoor omlaag van € 843 naar € 68.

Puerto Diablo
��Voor dit jaar is gelijk € 888 winst begroot, genoeg om de helft van de

eerste investeringen terug te kunnen betalen. Dit lijkt veel – misschien is
het niet nodig om zo snel terug te willen betalen. De Puerto Diablo
commissie verzekert de vergadering dat met het huidige materiaal
kwalitatief prima lives te organiseren zijn. Extra investeringen zijn nu niet
nodig. Die zijn wel voor live 4 gepland, zodat men rond die tijd de
huidige materialen afbetaald wil hebben.

��In de begroting is geen winst begroot op de drank. Dit wordt aangepast: €
200 winst– hierdoor kan de post ‘onvoorzien’ omhoog van € 100 naar €
300.

Horror 3
Er komt misschien nog een rekening uit 2004 op de begroting van 2005. Het
betreft hier locatie kosten voor de uitgestelde live. Misschien dat die kosten
verdwijnen in de locatie rekening voor dit jaar, of misschien dat ze betaald
worden middels een donatie (dit laatste vindt de vergadering geen goed idee).
Het bedrag is niet in de begroting opgenomen omdat er geen zicht op is hoe dit
gaat lopen.



8

Elerion
��Voor live 20 is € 488 winst begroot. Voor dit bedrag worden expliciet

geen voorstellen gedaan, voor verdere invulling. Dat laat ruimte om
eventuele problemen met verminderde inschrijvingen of hogere
locatiekosten op te vangen.

��Voor de begroting van 2007 is het aan te raden rekening te houden met
hogere kosten voor locatie huur.

De begroting wordt met 15 stemmen vóór en 5 onthoudingen goedgekeurd.

Evenementen commissies
De voorzitter bedankt en dechargeert de lustrumcommissie.

Vorige ALV is besloten om de activiteiten van de vereniging Arcana duidelijk
op te splitsen, in een algemeen gedeelte, en de commissies voor Elerion, Puerto
Diablo, en de Horror lives. Daar bestaan nog de nodige onduidelijkheden over,
en de onderlinge communicatie kan ook verbeteren. Vooral een aantal zaken die
voorheen door de Elerion kerngroep werden opgepakt, liggen nu bij het Arcana
bestuur. Het moet ook voor de leden duidelijk zijn dat een mail naar
kerngroep@arcana.nl niet aankomt bij de organisatoren van Puerto Diablo.

��Communicatie die de verschillende commissies aangaat, zal verlopen via
Marielle Klerks (als bestuurslid evenementen coördinator).

��Om verwarring tussen Arcana en Elerion te voorkomen, zullen de e-mail
adressen herzien worden. Als deze adressen bekend zijn, worden ze in de
eerstvolgende Foliant bekend gemaakt.

��Volgend jaar vragen we aan de verschillende evenementencommissies
om een eigen jaarverslag te presenteren tijdens de ALV.

De evenementencommissies zijn bestuurscommissies, en worden als zodanig
samengesteld door het bestuur – natuurlijk in overleg met de kandidaten.

Wat verder ter tafel komt
Er zijn geen punten ingediend.

Rondvraag
��Erik Vinken: Arcana zorgt niet goed genoeg voor de eigen vrijwilligers.

Een bedankje of een vergoeding zou wel mogen, b.v. voor Lilian Stigter
die veel werk in de Foliant heeft gestoken, Andrew Stevens die de
maaltijd na de ALV aan het bereiden is, of Johan Wouters die veel
kilometers rijdt voor b.v. locatie bezoek. De vergadering is het met Erik
eens, dat onderlinge waardering vaak achterwege blijft, en dat zoiets
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beter kan en moet. Richard Jansen vraagt terughoudend te zijn met
kilometer vergoedingen, omdat het heel lastig is te bepalen wat wel of
niet te vergoeden. Casper van Dijk meent dat hier alleen geld aan
uitgegeven mag worden, als dat begroot is, zodat leden van tevoren
kunnen weten waar hun geld aan uitgegeven wordt.

��Annemiek Scholten: het is lastig om in te schatten hoeveel vrije tijd de
verschillende taken binnen Arcana kosten. Dat schrikt nieuwe
vrijwilligers af. In het geval van de vacantie positie van penningmeester,
heeft Leon een overzicht gemaakt van de werkzaamheden.

��Richard Jansen: is op zoek naar de videos van het Lustrum. Die liggen bij
Gerbrand te wachten op ruimte op de website.

��Sander ten Napel: doet een oproep naar foto’s van de Elerion live.
��Bibi Boom: de boekjes voor nieuwe leden zijn verouderd, onder meer

omdat ze sterk gericht zijn op de fantasy lives. Marco Lammers is bezig
met het aanpassen van het infoboekje. Annemiek Scholten wil hierbij
helpen. Bibi wil na de komende Elerion live het kledingboekje gaan
vernieuwen.

��Sylvia Lemkovitz: een aantal kledingstukken zijn uitgeleend zonder dat
Sylvia daarvan afwist, en 2 stuks zijn niet teruggebracht. Er wordt
afgesproken dat er niets meegenomen wordt, zonder dat Sylvia daarover
wordt geraadpleegd.

��Renz Klerks: is op zoek naar camouflagenetten, te leen of te koop voor
minder dan € 40 a € 50.

��Leon van Ee: is op zoek naar een penningmeester voor Arcana en eentje
voor de Elerion lives. Het eerste is goed te doen voor iemand die bij de
Elerion lives meespeelt. Het tweede is lastig te combineren met spelen,
vanwege het bijwonen van Elerion kerngroep vergaderingen. Mogelijke
kandidaten zijn Annemiek Scholten (Elerion) en Erik Vinken (Arcana).

��Martin Welsh: zoekt vrijwilligers voor de afwas.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering rond 18.00 uur.

Casper van Dijk, secretaris rollenspelvereniging Arcana
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Uitnodiging Puerto Diablo



11



12

Een voorproefje van het wapenboekje

Jaren terug hebben Renz en ik het op ons genomen eens een nieuw
wapenboekje te schrijven.
Omdat we graag onze horizonten wilden verbreden, zijn we in een lawine van
technische ontwikkelingen terechtgekomen (rechthoekige kern, terug naar drie-
laags-wapens, lood gieten, weer stoppen met lood gieten, etc, etc…)
Nu is er eindelijk wat rust en tijd om het resultaat te gaan openbaren. Maurice
en ik zijn druk bezig de laatste hand te leggen aan het boekje en hopen het snel
naar de kopieershop te kunnen sturen.
In deze foliant vinden jullie alvast een voorproefje. Ik hoop hiermee weer een
nieuwe creatieve impuls te geven.

Sander ten Napel
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de Zwaard-Familie

Zwaarden zijn onder spelers en figuranten mateloos populair. Bijna iedereen
heeft wel eens riddertje of ridderinnetje gespeeld. Voorts zijn zwaarden erg
gemakkelijke wapens. Door hun balans belasten ze de pols maar heel licht en
kunnen ze snel draaien in een gevecht en hun pareerstang maakt ze zeer
geschikt om mee af te weren.
Tegelijkertijd zijn zwaarden juist lastig om te maken, zeker wanneer men voor
een koperen binnenwerk voor de pareerstang kiest. Een ander heikel punt is het
mooi recht snijden van het scherp van de snede. Er is maar een manier om dat
goed te doen en dat is ervaring opbouwen.
Gezien bijna iedereen behalve een zwaard ook een dolk wil, geniet het de
voorkeur eerst op de dolk te oefenen. Het snijden van het scherp van een
tweehandszwaard is uiteraard iets waarvan men erg zeker moet zijn, alvorens
men eraan begint.

Het Langzwaard

Lengte: 75 cm t/m 100 cm
Het langzwaard is de populairste van de Elerische
wapens. Het gebruik ervan is voorbehouden aan de
klasse der krijgers.
De meeste zwaarden zijn van staal, maar aan de
randen van het Keizerrijk treft men ook wel
varianten van brons of zelfs van hout met een
scherp van obsidiaan of haaientanden.

Materiaal:

• Fiberline kern, 10 x 12mm
• Bison Kit of Tix
• Latex
• Pigment (Bolt Gun Metal, Zwart en e.v.t.

Goud of Koper voor de pareerstang en
pommel)

• Kampeermat:
kling: +/- 10 mm dik, 80 cm x 8 cm, 2x 5mm dik, 80 cm x 8 cm
pommel: +/- 10 mm dik, 5 cm x 5 cm, 2x 5mm dik 5 cm x 5 cm

• Loodstrip (+/- 100 gram)
• Stuk Spijkerstof (katoen)
• Thinner
• Wasbenzine
• +/- 2 meter sisal
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Gereedschap:

• IJzerzaag
• Vijl of Grof Schuurpapier
• Lijmkam en/of Kwast
• Metalen Liniaal
• Eventueel een Soldeerbout

Instructies:
Stap 1: Zaag de fiberkern op de juiste lengte. Neem de lengte van de kern 5
cm korter dan de uiteindelijke lengte van het zwaard. Rond de uiteinden van de
kern af met grof schuurpapier of een vijl, zodat het geen scherpe hoeken meer
zijn. Ontvet daarna de kern met wasbenzine en een doek.
Let op!: de fiberkern splintert snel; doe eventueel handschoenen aan.

Stap 2a: Nu is het tijd om de mat te gaan snijden voor de kling. Meet de
afstand van de geplande pareerstang tot de punt van de kern en tel daar 2,5 cm
bij op. Snijd nu de drie rechthoeken, die later de kling gaan vormen. Maak 1
reep van mat van 10mm dik en 2 van 5mm dik. Maak je kling niet te breed
(tussen de 5 en de 8 cm is een goede maat) en laat de punt nooit te ver (vandaar
de 2,5 cm) voorbij de kern steken; dan breekt hij namelijk af.
Het snijden gebeurt langs een ijzeren liniaal. Een oud stuk hardboard is de
ideale ondergrond. Breekmessen worden snel bot. Gebruik vaak een nieuw
breekmes. Bij twijfel aan het mes nooit aarzelen: PAK EEN NIEUW MES!!!
Stap 2b: Leg de kern in de juiste positie op de reep van 10 mm dik en teken
hem af. Snij daarna de afgetekende vorm uit. Ontvet alle stukken mat met
thinner.
Stap 3a: Lijm met bisontix of -kit de reep van 10 mm om de kern. Let goed
op de droogtijd van de lijm, omdat dit heel stevig moet worden.
Lijm daarna aan weerszijden van de punt van de kern een reep katoen
(spijkerstof). Houd er rekening mee dat de ingelijmde katoen wat sneller droogt
dan andere materialen. Let er tevens op dat de stof later niet door de zijkant van
het zwaard steekt, want dan wordt het gegarandeerd afgekeurd omdat het
keihard is.
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Stap 3b: Leg het zwaard plat neer. Teken de vorm van punt met een
duidelijke stift op de mat en snijd deze uit. Houd er rekening mee dat het stukje
spijkerstof niet bloot mag komen te liggen.
Stap 3c: Lijm daarna een reep van 5 mm op de mat van 10 mm en snij de
dunne mat in de vorm van die van 10 mm (zonder de uitsparing voor de kern).
Lijm daarna de andere mat aan de andere kant en snij ook deze in vorm.
Stap 4: Om het scherp van de snede mooi strak te
krijgen, is een vers breekmes nodig. DIT IS
ESSENTIEEL!!! Zet het nieuwe mes schuin op mat en
snijd uit de losse hand de snede. Snijd altijd vanaf de
achterkant van het zwaard naar de punt toe. Sommige
mensen zetten het zwaard rechtop tijdens het snijden,
anderen zweren erbij dat het zwaard plat moet liggen.
Stap 5: Snij uit mat van 10 mm de pareerstang. Laat
deze niet verder dan 5 a 6 cm uitsteken.
Maak de pareerstang 3 lagen dik (net zoals de kling) en plak voor de stevigheid
katoen tussen de lagen. Zorg dat de kern erin valt, door de middelste laag 1 cm
korter te maken en in tweeën te delen. Laat de stof aan de uiteinden van de
pareerstang niet tot aan de rand lopen. Door de lijm en de latex wordt de stof
hard en scherp. Dit geeft een slijtageplek en bovendien kan het wapen erdoor
afgekeurd worden.
Stap 6a: Zaag nu uit een lat van +/- 10 mm dik twee stukken die, tegen de
kern gelijmd, het gevest gaan vormen. Door dit slim aan te pakken kan men een
kromming in het zwaard brengen. Schuur de randen van het hout, zodat het
handvat later prettig in de hand ligt.
Stap 6b: Knip uit een stuk lood een reep (100 gram) dat om het
achteruiteinde van het zwaard gevouwen en gelijmd moet worden.
Stap 6c: Als het hout en het lood stevig vast zit gelijmd, kan het touw om
het handvat gedraaid worden in een laag natte tix of kit.

Stap 7: Maak uit 3 lagen mat van 10 mm dik de pommel. Plak tussen de
lagen weer katoen en zorg dat het niet tot aan de rand uitsteekt.
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Stap 8: Nu kan het zwaard eventueel gedecoreerd worden. Denk hierbij
aan een naam op de kling of een patroon op de pareerstang.
Stap 9: Het wapen kan nu in de latex gezet worden.
Stap 10: Als laatste kan het handvat worden afgewerkt.

Van deze laatste drie stappen zal in het uiteindelijke wapenboekje in aparte
hoofdstukken meer aandacht worden geschonken.

Het Kortzwaard

Lengte: 45 cm t/m 70 cm
Het kortzwaard is een populair wapen, dat door bijna alle klassen gebruikt mag
worden. Sommige krijgers gebruiken een kort- en een langzwaard tegelijkertijd
(samen max. 1m40 lang). Magiërs mogen een kortzwaard gebruiken om van
zich af te kunnen bijten, wanneer hun magiepunten op zijn.

Materiaal:

• Als Langzwaard. (Maar dan minder)

Gereedschap:

• Als Langzwaard.

Instructies:

• Als langzwaard. Kortzwaarden hebben vanwege hun kleinere gewicht een
kleinere of zelfs geen pommel.

Dolk en Mes

Lengte: 20 cm t/m 40 cm
Deze wapens kunnen door iedere klasse gehanteerd worden. Dolken en messen
kunnen van staal, brons, obsidiaan of zelfs van bot of vuursteen gemaakt zijn.
Het verschil tussen en dolk en mes is soms vaag, maar kan als volgt
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gedefinieerd worden: een mes heeft één scherpe kant en is bedoeld om mee te
snijden. Een dolk heeft twee scherpe zijden en een punt om mee te steken.
Hoewel een dolk eigenlijk een steekwapen is, kan deze vanwege de veiligheid
bij Arcana niet als zodanig gebruikt worden.
Voorts zijn dolken en messen vaak zo gebalanceerd dat ze geschikt zijn als
werpwapen. Tijdens de lives van Elerion is dit echter streng verboden!

Materiaal:

• Fiberline kern
• Bison Tix en/of Kit
• Thinner
• Wasbenzine
• Stuk Spijkerstof / Katoen
• +/- 2 meter sisal touw
• Isolatiebuis
• 10x12 mm kern is overdreven degelijk voor een dolk. Arcana zelf

gebruikt toch vaak 10x12 mm om de anders nutteloze resten op te maken.

Gereedschap:

• Soldeerbout
• (IJzer)zaag
• Vijl of Grof Schuurpapier
• Lijmkam en/of Kwast
• Metalen Liniaal
• Breekmeshouder + meerdere mesjes

Instructies:
Volg de stappen voor het Langzwaard, met als uitzondering dat dolken en
messen geen grote of zelfs helemaal geen pommel hebben en dat er geen lood
gebruikt hoeft te worden.

Het Tweehandszwaard

Lengte: 105 cm t/m 150 cm
Het tweehandszwaard is één van moeilijkste wapens om te hanteren. Het
gebruik ervan is voorbehouden aan de ridderorden van Elerion. Deze wapens
behoren per definitie toe aan vermogende krijgers van aanzien en zijn dus altijd
prachtig uitgevoerd.
Om deze wapens hanteerbaarder te maken, hebben ze vaak voorbij de
pareerstang een extra greep met daarvoor twee uitsteeksel op het blad, die
dienen om de hand te beschermen.
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Materiaal:

• Als Langzwaard, maar meer kern, mat en touw.

Gereedschap:

• Soldeerbout
• (IJzer)Zaag
• Vijl of Grof Schuurpapier
• Lijmkam en/of Kwast
• Metalen Liniaal

Instructies:
Als Langzwaard. Tweehandige zwaarden hebben vaak een extra greep, zo’n 20
cm voor de pareerstang. Latex het zwaard en lijm (voor het in spuiten met
siliconenspray) zacht leer rondom de kling op de plaats waar deze extra greep
moet komen. De greep mag niet hard worden in verband met de veiligheid.

Exotische Zwaarden

Dit stukje handelt over een aantal zeldzame zwaardtypes; namelijk de Katana,
de Wakisachi, het Kromzwaard en het Piratenzwaard.

De Katana is een langzwaard afkomstig van de Haribdische Eilanden. Dit
lichtgebogen zwaard mag (net als de Wakisashi) alleen door edelen en hun
trouwe dienaren -samoerai- gedragen worden.
In tegenstelling tot westerse zwaarden zijn Katana’s niet om mee te slaan, maar
om mee te snijden en te steken (wat uiteraard bij Arcana niet mag). Oneerbiedig
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gezegd is een Katana een fors fileermes.
Dit zwaard heeft geen pareerstang, maar een kleine ronde stootplaats - tsuba- ,
met een diameter van 8 a 10 cm. Deze kan vervaardigd worden van een enkele
laag mat, aan de achterzijde versterkt met een lapje spijkerstof.
Het blad van een katana is zeer licht gebogen. Zorg dat de kern bij de punt niet
te dicht bij de rand van de mat komt. Bij de bovenkant (de katana heeft maar 1
snijvlak), tegen de tsuba aan, mag de kern dicht tegen de rand van het blad
komen.
Het gevest van een katana is 20 a 25 cm lang, zodat met het makkelijk met twee
handen kan vasthouden. Op het uiteinde van het gevest bevindt zich geen
pommel. Een katana heeft geen contragewicht zoals een langzwaard. Het
zwaartepunt van een katana van 1 meter lang ligt op 60 cm van de punt.
Gebruik daarom maar weinig lood.

De Wakisashi is de kortzwaardversie van de katana. Voor dit wapen geldt
hetzelfde als in het verhaal over de katana, behalve dan dat in een wakisashi het
normale gewicht aan lood voor een kortzwaard wordt gebruikt (50 gram). Dit
wapen wordt vaak tegelijk met een katana gebruikt (let op: max. gezamelijke
lengte: 1m40).

Het Piratenzwaard of de korte las is een wapen dat meestal bij zeeschuimers
wordt aangetroffen. Sommige mensen noemen de wapens ook wel sabels. Vaak
zijn deze zwaarden iets korter (70 cm) omdat het vechten aan boord van
schepen meestal in kleine ruimtes of op een dek vol in de weg hangende touwen
gebeurd. Deze wapens hebben doorgaans maar één snijkant en daardoor een
asymmetrische punt.
Het grootste verschil met gewone zwaarden zit hem in bescherming van het
gevest. In plaats van een pareerstang, hebben deze wapens een kom of een
smalle, kromme stang die helemaal tot de pommel doorloopt. Deze pommel is
echter zeer klein. Soms hebben deze zwaarden helemaal geen pommel (door het
gewicht van de kom). Ook in dit laatste geval dient er 90 gram lood
aangebracht te worden.
De kom of handbescherming bestaat uit een stuk kampeermat, aan de
binnenkant versterkt met spijkerstof, dat aan beide uiteinden aan het gevest is
bevestigd.
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Waarschijnlijk is dit wapen een mengvorm van het klassieke Elerische
langzwaard en het exotische kromzwaard, door zeelieden aangetroffen in
Encique.

Het kromzwaard komt uit het gebied rond de woestijn van Redoban, Ponside,
Encique en enkele streken in Elsenia. Deze wapens hebben enorm grote en dus
zware klingen, waardoor ze moeilijker te weren zijn en beter klieven. Voor het
subtiele pareerwerk zijn ze echter minder geschikt.
Het is zaak heel goed er op te letten dat de punt van de kern niet te dicht bij de
snede komt. Hoewel dit altijd moet, is het nu zeker zaak om heel goed uit te
tekenen waar de kern gaat lopen.

Uit dezelfde streken waar deze zwaarden vandaan komen, komen ook sterk
gekromde dolken, die van ouder op kind worden overgeërfd en volgens de
traditie bewoond worden door een voorouderlijke geest. Zulke dolken heten
rond Redoban en Elsenia een chandzjar. De kris uit Encique heeft een
afwijkende, vlammende vorm.
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De Bloedgeul

De bloedgeul heeft als doel steken met een wapen makkelijker te maken en/of
het gewicht te verminderen. Wanneer een dolk of zwaard in een lichaam
gestoken worden, geven de lichaamssappen tegendruk. Via de bloedgeul
spuiten deze eruit en kan het wapen dieper in het lichaam doordringen.
Hoewel live-role-play-wapens niet bedoeld zijn om mee te steken, staat het
goed om op dolken, rapieren en kortzwaarden een bloedgeul aan te brengen.
De beste manier om dit te doen, is door te smelten met het brede gedeelte van
een hete soldeerbout. Zorg ervoor dat de geul niet dieper dan 1 a 2 millimeter
diep wordt, anders blijft er te weinig mat over rond de kern.
Een bloedgeul loopt doorgaans vanaf 3 centimeter vanaf de punt tot aan de
pareerstang. Als regel loopt een bloedgeul bij een tweesnijdend wapen in het
midden en bij een wapen met één snijkant uit midden, wat meer aan de botte
kant.

Sander ten Napel
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Inschrijving live 20
Inschrijfformulier ARCANA live XX op 18, 19 en 20 maart 2005 in de Kalei te Dilsen-Stokkem (België)

� Ik ben lid van Arcana en schrijf me in als deelnemer aan live XX.
� Ik word lid van Arcana en schrijf me in als lid èn als deelnemer aan live XX.

Ik wil meedoen als: � speler
� figurant

� speler en als dat niet kan als figurant.
� figurant en als dat niet kan als speler.

Spelers
� Ik wil het personage houden dat ik tijdens een eerdere live van Arcana heb gespeeld.

Naam personage: _____________________________________________________

� Ik wil een nieuw personage spelen en de volgende drie basisklassen hebben mijn voorkeur:

Basisvaardigheid avonturier:
� houtwerken
� smeden

� leerwerken
� zakkenrollen

��Krijger
��Spoorzoeker
��Priester van de Generaal
��Priester van de Jaden Hemelkeizer
��Druïde
��Tovenaar
��Avonturier

(Kies ook één basisvaardigheid en één talent.)

1e voorkeur:

2e voorkeur:

3e voorkeur:

_________________

_________________

_________________ Talent avonturier:
� boekrollen lezen
� vechten met twee wapens
� woudlopen

Figuranten

Wat vind je leuk om te spelen?
Ja Nee

Een rol waarbij ik veel verbaal moet improviseren. � �
Een rol waarvan vechten een onderdeel is. � �
Een rol die volledig is gericht op actie (monsterrol). � �
Een rol waarbij ik op de voorgrond moet treden. � �
Een rol zonder directe relatie met andere figurantenrollen. � �
Een rol waarbij ik met andere figuranten een groep vorm. � �
Een rol die draait om één bepaald plot (plotgerichte rol). � �
Een rol die is gekoppeld aan de setting en niet aan een plot. � �
Een rol met veel achtergrondinformatie die ik moet leren/kennen. � �
Een rol met meerdere spreuken die ik moet kunnen uitvoeren. � �

Voor de casting willen we graag
weten hoe lang je bent en
hoeveel je ongeveer weegt:

Lengte: _________ m.

Gewicht: _________ kg.

Hoe is je fysieke conditie:
� goed
� matig
� slecht

Gegevens

Naam en voorletter(s): Voornaam:

Straat en nummer:

Postcode en woonplaats: Land:

E-mail adres:

Telefoonnr. thuis: Telefoonnr. werk:

Datum en plaats: - 2005, te Handtekening:
Het Arcana-lidmaatschap kost €12 per jaar. Alleen leden kunnen zich inschrijven voor lives, workshops en andere verenigingsactiviteiten. Leden krijgen vier
keer per jaar het verenigingsblad de Foliant. De live kost €55 voor figuranten en €90 voor spelers. Hiervoor krijg je een rollenspel van vrijdagmiddag t/m
zondagmiddag, 6 maaltijden en een slaapplaats met douchegelegenheid.
Stuur je inschrijfformulier, samen met een pasfoto (alleen voor nieuwe spelers), naar: Arcana, Waterwerk 51, 3063 HB Rotterdam.
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 wordt betaald,, 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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Hoe, wat en waar bij Arcana

Vragen aan Arcana

Als je iets wilt weten over de activiteiten van Arcana (je wilt bijvoorbeeld je
hulp aanbieden bij het maken van de live kleding) of welke persoon je moet
hebben om een bepaalde vraag aan te stellen, dan kan je het beste contact
opnemen met het Arcana infopunt:
Telefoon: 076 – 52 09 231 (Marielle Klerks, bereikbaar doordeweeks van 18:30
uur tot 22:00 uur en in het weekend)
E-mail: info@arcana.nl.

Klim eens in je pen

Het is wel eens gebeurd dat leden hun stukje voor de Foliant of de Wilde Post,
dat ze met veel plezier hebben geschreven, tegen hun verwachting in niet in de
volgende uitgave hebben zien verschijnen. Dat is teleurstellend en had
misschien voorkomen kunnen worden. Een mogelijke oorzaak is dat het stukje
na de deadline bij de redaktie is aangekomen of misschien wel bij de verkeerde
persoon in zijn of haar mailbox is beland. Hieraan kunnen we wat doen!

De deadlines voor het inleveren van kopij voor de Foliant en de Wilde Post
voor dit jaar, 2005, zijn al bekend. Door omstandigheden zouden deze nog
kunnen wijzigen, maar voorlopig mogen jullie uitgaan van de volgende data:

��Nummer 2 - voorjaar 2005: deadline 4 mei
��Nummer 3 - zomer 2005: deadline 3 augustus
��Nummer 4 - najaar 2005: deadline 2 november

Mocht je iets willen schrijven voor de Foliant of de Wilde Post, maar je weet
niet wat, dan zou je aan het volgende kunnen denken:
Voor de Foliant: Een historisch artikel, bijvoorbeeld “Reizen in de
middeleeuwen”, een filmrecentie van films die zich afspelen in de
middeleeuwen of de gouden eeuw of een stukje over het zelf fabriceren van
mooie live spullen.
Voor de Wilde Post: Ingezonden brieven, rouwadvertenties, codeberichten of
gedichten. Bij de Wilde Post moet je er wel rekening mee houden dat dit blaadje
bij de Elerion lives hoort.
Geef bij stukken altijd aan waarvoor het bestemd is; Foliant of Wilde Post.
Artikelen voor de Foliant en de Wilde Post kun je sturen naar de redaktie:
E-mail: redaktie@arcana.nl.
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Oproep voor camouflagenetten!

Arcana doet een oproep aan eenieder die camouflagenetten in bezit heef en deze
wil uitlenen of doneren. Ken je iemand anders met een camouflagenet die dit
aan Arcana kwijt wil, dan horen wij dat uiteraard ook graag.
Dit allemaal ter aankleding van die toffe boslocatie of om enkele oerlelijke
spelleiders aan het zicht te onttrekken; dat moet toch de moeite waard zijn!!!
Kun je ons helpen: neem dan contact op met Renz Klerks: 06 – 191 72 969

Vragen over Elerion

Omdat de Elerion lives al wat langer bestaan, zijn de taken meer opgesplitst en
zijn er dus verschillende personen die, afhankelijk van het onderwerp, je vraag
kunnen beantwoorden.
Indien je vragen of opmerkingen hebt van algemene aard of over de organisatie
van de lives, dan kan je contact opnemen met de kerngroep:
E-mail: kerngroep@arcana.nl.
Voor scenario aangelegenheden, het opsturen van personagebeschrijvingen,
doelen van je personage, grootse plannen die je tijdens de live ten uitvoer wilt
brengen en binnenspelse brieven (naar bijvoorbeeld figurantenpersonages)
neem je contact op met het scenario team: E-mail: scenario@arcana.nl.
Voor vragen over de spelregels is er een spelregelgroep, je kunt ze bereiken per
e-mail: spelregels@arcana.nl.

Vragen over Puerto Diablo

Voor vragen over de Puerto Diablo lives, kan je het best contact opnemen met
het infopunt van Puerto Diablo: E-mail: info@puertodiablo.nl.

Gevonden voorwerpen

De voorwerpen die bij de afgelopen Elerion live zijn achtergebleven, liggen in
de opslag en zijn niet geïnventariseerd. Ze zullen de komende live worden
meegenomen, zodat hun eigenare(sse)n de spullen daar terug kunnen krijgen.

Tot slot

Omdat alles aan verandering onderhevig is, zal het voor kunnen komen dat deze
informatie over een tijd achterhaald is. De veranderingen zullen daarom in de
Foliant worden aangekondigd, zodat je niet achter het net hoeft te vissen.

Gerard Bloemers en Marco Lammers.
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Improvisatie workshop

Improviseren is de basis voor rollenspelen. Hoe makkelijker je improviseert,
hoe beter je je rol kunt neerzetten, hoe makkelijker je inspeelt op allerlei
gebeurtenissen en hoe meer plezier je bij het rollenspelen hebt. En hoewel voor
sommige mensen improviseren een aangeboren talent is en voor andere een
moeizame bezigheid, is improviseren ook te leren.

Arcana organiseert een improvisatieworkshop voor alle leden. De workshop is
niet specifiek op spelers of figuranten gericht, voor beide is er wat te halen.
Er zal aandacht worden besteedt aan:

• Basis improvisatie technieken
(niet specifiek voor rollenspel
maar er wel op toepasbaar)

• Het neerzetten van een
personage (met nadruk op
non-verbaal spel)

• Emoties (bijv. hoe speel je ze,
op welke verschillende
manieren kun je ze spelen)

• Archetypen (wat is essentieel
voor veel voorkomende rollen
als adel, magiër, barbaar e.d. en hoe kun je ze op verschillende manieren
neerzetten zonder de essentie te verliezen)

• Verzoekjes van workshopdeelnemers
• Figuranten die zich al hebben ingeschreven en gecast zijn kunnen hun

personage uitproberen

De workshop wordt gehouden op zondag 27 februari in Leiden. Exacte locatie
volgt na inschrijving. De workshop begint op 13.00 en duurt tot ongeveer
18.00. Kosten zijn 5 euro en het aantal deelnemers is minimaal 8 en maximaal
12. De workshop wordt gegeven door Eric Vinken.

Inschrijven kan via: info@arcana.nl of via 076-5209231, dit zijn tevens de
plaatsen om meer informatie over de workshop te krijgen.

Eric Vinken
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Filmrecenties

Gladiatress

Een leuke doch soms wat platte parodie op gladiatorenfilms. De hoofdpersoon
is Worthaboutapig, meestal Pig genoemd, een zonnig en zeer naïef meisje waar
iedereen een hekel aan heeft omdat ze veel praat en op een ongeluksdag
geboren is. Pig moet haar zuster Dwyfuc, die door de Romeinen ontvoerd is,
redden. En dat terwijl ze net een Gallische minnaar cadeau heeft gekregen: haar
eerste man! Een godin raadt haar aan de hulp van haar andere zuster Smirgut the
Fierce in te roepen. Met voldoende list en bedrog lukt dat, maar eenmaal op weg
ontmoeten ze wat tegenslag. Pig maakt kennis met de waterpijp en wordt
knetterstoned als slaaf verkocht. Smirgut kan dit niet voorkomen omdat ze zich
er, sinds ze zelf kinderen heeft, niet meer toe kan brengen mensen te
vermoorden. Gelukkig weten wat woest beschilderde Picten met geëxplodeerde
kapsels daar wel raad op.
Dwyfuc wordt ondertussen door
de Romeinen als gewaardeerde
gast behandeld, omdat ze
informatie over Pritannië (de
Romeinen hebben een zwaar
Italiaans accent) van haar
willen. Ze toont hen Britse
tafel’manieren’ en een
(on)gezonde Britse eetlust, zij
laten haar kennis maken met de
Romeinse meer-persoons-latrine. De drie zusters eindigen samen in de arena,
waar ze als opwarmertje dienen voor de Goot Schlaffwaffe. Dat gevecht neemt
een wat onverwachte wending, dankzij het temperament van de barbaarse Britse
vrouwen. Het volgende gevecht toont hoe een ongewapende berserke vrouw een
oersterke, gewapende en geharnaste man verslaat (flink bijten) en ook de
beruchte Celtic Kick, die minder met voeten te maken heeft dan je zou denken.
Dan is het tijd om terug naar huis te gaan, via een vlucht over de markt waarbij
de zusjes en passant nog wat sandalen kopen. In Brittannië verdrijven ze
Caesars troepen, die net met 10.000 tegen 50 aanvielen. Thuis wacht gelukkig
nog steeds Pigs Gallische minnaar, die ze dankzij haar opgebonden borsten zo
ver weet te krijgen dat hij de vloer voor haar veegt, en ook Dwyfuc, die geen
geschikte partner kon vinden onder de scheten latende en benen scherende
Britse mannen, vindt een vader voor haar toekomstige kinderen. Wat kan het
leven toch mooi zijn!
Voor kenners: De hoofdpersonen komen uit Smack the Pony.

Sylvia Lemkovits
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The Legend of the Evil Lake

Met zo’n titel denk je maar één ding: Slecht vertaald uit het Aziatisch. En jawel,
dat is ook zo, The Legend... is Koreaans. De film is lang niet zo slecht als de
titel belooft, hij is zelfs erg onderhoudend. Verder is hij mooi gefilmd, prachtige
locatie, mooie kostuums, goeie acteurs. De beruchte Aziatische vlieg-, spring-
en vechtscènes zitten er natuurlijk weer volop in, en ook een aantal vreemde
tijd- en logicasprongen, maar wie doet daar moeilijk over?
In de Evil Lake zit al 1000 jaar de geest van de opstandige toverkoning Auta
opgesloten. Niet geheel onverwacht wordt die per ongeluk vrijgelaten om
kwaadaardige dingen te gaan doen, zoals het volledig uitmoorden van het
huidige koninkrijk, dat 1000 jaar geleden verantwoordelijk was voor zijn dood
en opsluiting in het meer. De huidige koningin Chinsong vindt dat maar niks,
want ze heeft ook al last van rebellen. Ze laat zich beschermen door generaal
Biharang, waar ze verliefd op is, maar die zelf alleen ogen heeft voor zijn
geliefde Jaunbie,

een boerenmeisje. Generaal Biharang is, zoals het hoort, een geweldige vechter
die moeiteloos tientallen vijanden verslaat (veel bloed en wat rondvliegende
ledematen en hoofden) en daarbij zelf slechts minieme verwondingen oploopt.
De onbetrouwbare adviseurs van de koningin proberen haar echter tegen
Biharang op te zetten, omdat hun eigen posities gevaar lopen. Door hun geplot
komt de boosaardige geest vrij en nestelt zich in Jaunbie. Prachtige special
effects van een vliegende vrouw met zo’n emotieloos gezicht dat Bram Stoker
er een moord voor zou hebben gedaan. Biharang heeft nu een probleem: hij
moet kiezen tussen zijn geliefde en zijn land/koningin. En aangezien dit geen
Hollywood film staat het einde niet vast…

Sylvia Lemkovits
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Leprecon

Help!

Het gaat niet goed met Leprecon. Na vijf jaar en een prachtig lustrum, zijn de
organisatoren van Leprecon aan vervanging toe. Als we niemand kunnen vinden
die onze taken wil overnemen, ziet het er naar uit dat de hardboard-leprechaun
bij de incheck zijn boeltje pakt en terug gaat naar kabouterland. En dat zou toch
zonde zijn?

Wat is Leprecon? Oh... Dat weet natuurlijk niet iedereen.
Leprecon is een halfjaarlijks tafel-rollenspel-evenement in Leiden, dat diverse
spelen aanbiedt, waaronder natuurlijk D&D, Vampire, Mage, maar ook minder
gangbare, gedateerde of zelf verzonnen spelsystemen.

Het zou me een eer zijn om nieuwe organisatoren de fakkel over te dragen. We
hebben een goede locatie beschikbaar, een prachtige en goed draaiende website
en een hele mailing met vaste bezoekers en spelleiders.

Ben je van plan Leprecon uit het slop te helpen of ken je iemand die dat zou
willen doen, dan kun je bellen naar 071 – 5723621 of stuur een e-mail naar
J_S.ten.Napel@planet.nl.

Sander ten Napel
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Agenda

Februari

27 februari 2005 vanaf 13:00
Arcana organiseert Improvisatie workshop.
Inschrijven kan op info@arcana.nl. Meer informatie: Telefoon: 076 – 52 09
231 (Eric Vinken, doordeweeks van 18:30 uur tot 22:00 uur en in het weekend)

Maart

6 maart 2005 vanaf 13:00
Arcana organiseert de figurantenbijeenkomst voor Elerion live XX.
De figurantenbijeenkomst wordt waarschijnlijk gehouden in "de Bolk" te Delft.
Alle figuranten worden verwacht op deze bijeenkomst; ook crewleden zijn meer
dan welkom. Meer informatie: Telefoon: 076 – 52 09 231 (Marielle Klerks,
doordeweeks van 18:30 uur tot 22:00 uur en in het weekend)

11 t/m 13 maart 2005
Oneiros organiseert Brug X. Lokatie : Kamphuis AHOY in Oosterhout (NB),
Nederland. Informatie te verkrijgen via brug@oneiros.org
Meer info op de Oneiros www-pagina: www.oneiros.org

18 t/m 20 maart 2005
Rollenspelvereniging Arcana organiseert Elerion live XX, een roleplay-
weekend op de "Kalei" te Dilsen-Stokkum in België.
Elektronisch inschrijven is mogelijk op de website van Aracana:
www.arcana.nl. Denk er aan dat de inschrijvingen altijd op volgorde van
betaling worden gehonoreerd. Meer informatie: Telefoon: 076 – 52 09 231
(Marielle Klerks, doordeweeks van 18:30 uur tot 22:00 uur en in het weekend)

April

1 t/m 3 april 2005
RSV Maerquin organiseert haar 16e Koninkrijk Malatië Weekend in Kamphuis
Ahoy te Oosterhout Meer info op de Maerquin website: www.maerquin.nl.
Je kunt tevens mailen naar info@maerquin.nl of bel naar +(31) (0)30
2342820 (tussen 20:00 uur en 22:00 uur)

2 t/m 3 april 2005
Eternica organiseert Alcharion 9, Ancien Moulin Magotiaux, Gouvy.
Meer info op de Eternica website: www.eternica.com



30

29 april t/m 1 mei 2005
Oneiros organiseert Manticore XI: 'A Brave New World: Continental
Breakfast'. Meer info op de Oneiros www-pagina: www.oneiros.org.

Mei

20 t/m 22 mei 2005
Charm organiseert Charm Live VIII.
De achtste live van Charm zal weer zijn zoals voorgaande keren, vol humor,
spanning, lol, rollenspel en veel spelersinbreng. Eten en drinken inclusief,
lokatie de Singel, Oosterhout. Meer info op de Charm www-pagina:
www.charmlive.nl, of mail naar: info@charmlive.nl

22 mei 2005
Arcana organiseert figurantendag voor Puerto Diablo 2.
De figurantendag voor Puerto Diablo 2 zal gehouden worden in 'De Burcht' te
Hilversum. Voor meer informatie surf naar de Puerto Diablo website:
www.puertodiablo.nl, mail naar info@puertodiablo.nl of bel
Raymond Kales na 19:00 uur op 023 – 551 32 13.

Juni

17 t/m 19 juni 2005
Arcana organiseert Puerto Diablo 2.
Voor informatie, surf naar de Puerto Diablo website: www.puertodiablo.nl
of mail naar info@puertodiablo.nl.

24 t/m 26 juni 2005
Eternica organiseert Eternica Live 22.
Meer info op de Eternica website: www.eternica.com.

Augustus

19 t/m 21 augustus 2005
Dawn organiseert Live 3 "De Poorten van de Waanzin" in Markelo.
Opnieuw een spannend, spectaculair en gezellig weekend met veel actie en
sfeer. Meer informatie kan worden gevonden op de Dawn website:
www.dawnlrp.tk
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26 t/m 28 augustus 2005
Charm organiseert Charm Live IX: Een Hongerige God Herreist.
De negende live van Charm zal weer zijn zoals voorgaande keren, vol humor,
spanning, lol, rollenspel en veel spelersinbreng. Lokatie : Zie de Charm
website: www.charmlive.nl, of mail naar: info@charmlive.nl

September

16 t/m 18 september 2005
Rollenspelvereniging Arcana organiseert Elerion live XXI, een roleplay-
weekend in "de Hoffbauer" te Zutendaal in België. Meer informatie: Telefoon:
076 – 52 09 231 (Marielle Klerks, doordeweeks van 18:30 uur tot 22:00 uur en
in het weekend)

23 t/m 25 september 2005
RSV Maerquin organiseert haar 17e Koninkrijk Malatië Weekend in Oldebroek
(Utrechts Buitencentrum). Meer info hierover op de Maerquin website:
www.maerquin.nl, mail naar info@maerquin.nl of bel naar +(31) (0)30 –
234 28 20 (tussen 20:00 en 22:00 uur).

30 september t/m 2 oktober 2005
Oneiros organiseert Manticore XII: 'Return of the Dragons' (werktitel).
Meer info op de Oneiros www-pagina: www.oneiros.org
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Rollenspelvereniging Arcana

Waterwerk 51, 3063HB ROTTERDAM


