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Beste leden,

Het einde van het jaar nadert weer; het wordt ‘s avonds al weer vroeg donker en
we kijken met veel plezier terug op alle leuke zaken die we afgelopen
rollenspeljaar weer hebben mogen beleven. Zo ook in deze Foliant, waarbij we
ook alvast vooruit gaan kijken naar het nieuwe jaar en wat er ons daarin te
wachten staat. En Arcana zou Arcana niet zijn als we niet veel hadden om naar
uit te kijken. Waar eenieder nog wel even geduld voor zou moeten opbrengen is
de Wilde Post; ook deze keer schitterend door afwezigheid, maar wees gerust:
In de toekomst zal er weer een Wilde Post zijn!
Terugkijken naar de afgelopen Elerion live doen we middels de wel bekende
enquete. Daar menigeen, volgens de zelf ingevulde suggesties op het formulier,
toch graag zijn of haar naam ziet verschijnen in de lijst met favoriete spelers,
heeft Sylvia de moeite genomen ze allemaal te vermelden. Zie je wel; je
suggesties worden echt gelezen en serieus genomen! Het aantal mensen dat de
moeite heeft genomen om de enquete in te vullen is toegenomen ten opzichte
van de vorige keer (dank aan eenieder!) en wat de algemene waardering was
moet je zelf maar lezen. Omdat de Elerion live door een steeds kleiner aantal
mensen wordt georganiseerd en het daardoor steeds lastiger wordt, is een
oproep geplaats: Lees deze noodkreet op pagina 19! Naast de enquete is er ook
deze keer de “Wie is wie” lijst zodat je nog eens na kunt lezen wie er allemaal
aanwezig waren en welke namen je nu correct hebt onthouden.
Verder in deze Foliant vind je een artikel over tijdstops, een onderdeel van het
spel waar we zo min mogelijk tijd aan willen besteden. Over hoe het allemaal
wat vlotter kan, wordt het een en ander uitgelegd, zodat we er in de toekomst
nog minder tijd aan hoeven te besteden.
Voor hen die meer culinair onderlegd zijn, staat er in deze Foliant een artikel
over middeleeuws koken. Ook voor hen die meer onderlegd willen worden,
geeft dit stuk genoeg materiaal om mee aan de slag te gaan. Sommige
ingredienten zijn nu misschien niet zo meer allerdaags en de combinaties zijn
niet meer van deze tijd maar daar gaat het hier juist om. Bon apetit!
Voor de liefhebbers van Puerto Diablo is er een terugblik op de afgelopen live
met een samenvatting en enquete. Ook nu is er weer extra leesvoer om je kennis
over het tijdperk te vergroten en je nog steviger te verankeren in de 17de eeuw.
Als toetje is er nog een bijdrage van Sander in de vorm van een strip. Al met al
een Foliant met genoeg stof om de donkere avonden mee door te komen.

Veel leesplezier gewenst,

Gerard Bloemers en Marco Lammers.
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Algemene Ledenvergadering en Diner

Wanneer: Zondag 29 januari 2006 om 15.00 uur.

Waar: Dit is nog onder voorbehoud, misschien in de Koornbeurs
(Voldersgracht 1, 2611 ET Delft) misschien in de Bolk
(Buitenwatersloot 1-3, 2613 TA Delft), houd de website in de gaten
voor meer informatie.

Agenda van de Algemene Ledenvergadering

De agenda van de ALV ziet er als volgt uit:

1. Opening
2. Agenda
3. Post
4. Mededelingen
5. Notulen ALV 30 januari 2005
6. Jaarverslag van de secretaris
7. Geschillencommissie (verslag, décharge en installatie commissieleden)
8. Jaarverslag van de penningmeester en advies van de financiële commissie
9. Financiële commissie (verslag, décharge en installatie commissieleden)
10. Verkiezing bestuur
11. Bestuurswisseling (décharge en installatie bestuursleden)
12. Begroting 2006
13. Evenementencommissies
14. Wat verder ter tafel komt
15. Rondvraag
16. Sluiting

Enkele noten bij deze agenda:

Ad punten 7 en 9:
Leden die belangstelling hebben voor één (of beide?) van deze commissies
kunnen zich beschikbaar stellen.



5

Ad punt 10:
Op grond van de statuten kan door de leden een (tegen)voorstel worden gedaan:
dit bestuur moet uit tenminste drie personen (voorzitter, secretaris en
penningmeester) bestaan en dient aan de ALV te worden gepresenteerd, waarna
er door de ALV wordt gekozen.

Ad punt 13:
Op grond van het huishoudelijk reglement heeft het bestuur voor de
verschillende evenementen van Arcana activiteitencommissies benoemd.
De commissies zijn:
�� Commissie Elerion (fantasy lives): Mariëlle Klerks (eindverantwoordelijke),

Leon van Ee (financiën), Casper van Dijk (administratie);
�� Commissie Horror Arcanae: Jacco Kwakkel (eindverantwoordelijke),

Martin Welsh (financiën);
�� Commissie Puerto Diablo: Renz Klerks (eindverantwoordelijke), Raymond

Kales (financiën en administratie), Sander ten Napel (o.a. scenario);
�� Commissie Wapenworkshops: Sander ten Napel (eindverantwoordelijke),

Leon van Ee (financiën en administratie).

Diner

Omdat er door ons niet gekookt kan worden op de koornbeurs, zal na afloop
niet het gebruikelijke diner zijn. Plannen zijn in de maak om te dineren in één
van de delftse etablissementen. Wil je hierbij aanwezig zijn, dan kun je je tot en
met zondag 15 januari opgeven bij Martin Welsh (mawelsh@xs4all.nl of tel.
071-52 11 679, na 18.00 uur). Wanneer je je hebt opgegeven voor het diner en
verhinderd bent, dien je je bijtijds af te melden.

Tot zondag 29 januari,

Marco Lammers, namens

Martin ‘Bush’ Welsh
voorzitter RSV Arcana
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Enquêtes live 21

Uit de enquêtes blijkt dat de afgelopen live, live 21 ‘Enkeltje Eeuwigheid’, goed
geslaagd is. Bijna alles heeft hoger gescoord vergeleken live 20 en beduidend
meer mensen hebben hun enquête ingevuld (iets waar de Elerion kerngroep heel
blij mee is). De gemiddelde score van de live is 0.2 hoger dan de vorige keer, de
amusementswaarde zelfs 0.3 hoger. Bijna iedereen geeft aan het naar zijn/haar
zin te hebben gehad en bijna iedereen wil volgende keer weer komen. In z’n
algemeenheid een goed geslaagde live dus. Jullie voelen je kennelijk prima
thuis tussen (of: als) geestelijk gestoorden, maar laten we daar verder geen
conclusies uit trekken…

De uitblinkers

Iedereen heeft één stem, dus als je meerdere personen hebt genoemd, wordt je
stem over die mensen verdeeld. Er waren enkele mensen die in hun enquêtes
vroegen om de hele lijst te tonen, niet alleen de mensen die twee stemmen of
meer kregen. Bij deze, met als extra het aantal mensen dat op de personen
gestemd heeft. De duidelijke winnaar is Cypriaan de Ziener, figurant Hans
Oomis. Paviljoen 9 scoort ook hoog, zowel om er toeschouwer van te zijn als
om het te spelen, maar zoals al eerder gezegd, laten we daar maar geen
conclusies uit trekken. De hoogst genoteerde speler is Cornelius, oftewel Arjan
van Reeuwijk, die het deze live tot Bazer heeft geschopt. Een nieuwe figurant is
specifiek genoemd, maar wel fout: de Englishman is niet English maar
Français! Er is geen rol bij hem genoemd, dus is hij met zijn echte naam in de
lijst gezet.

Personage Totaal # stemmen
Cypriaan de ziener 10.7 16
Paviljoen 9, waaronder Ei en IJ, en HOERRR 6.7 9
Cornelius, de gildemeester der Necromantiërs 5 5
Koning Pelinor de 40ste 4.9 7
Wilde Geert de dwinger 4.2 7
Lotov Trobbel, priester der Generaal 4 5
Lidewei Hurtak, de secretaresse van de Bazer 3.9 5
Herma Tiggelmans, de schrikachtige tovenares 2.7 4
Loete, postbode 2.3 3
Alfons B. (Bravo) Al Ventes, de dichter 2 2
(Simon Lecigne ‘de Engelsman’) 2 4
Gerrit Haring, de Bazer 1.9 3
Sandros Bitor, de barman 1.9 3
Velma Bitor, de barvrouw 1.9 4
Clarijs Doodhout, paladijn der Natuur 1.5 2
Uma Guma, paladijn der Natuur 1.5 2
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De hofhouding 1.2 2
Hannes Zam, de magiër 1 1
Iedereen 1 1
Kyra van de Boeggeeste – Kalliphon, priesteres der Generaal 1 1
Lotte al Dente, meestersmid 1 1
Deca Al'Dente, de dronken drakenmasseur 0.7 2
Wiese Roer, de smid 0.5 1
Arie Jolstra van de Compagnie 0.3 1
Glorelain, avonturier 0.3 1
Wel-Drah zoon van Zo-Drah, paladijn der Ware Generaal 0.2 1

De mooiste momenten van de live

Deze worden niet allemaal genoemd, daar sommigen wat veel weg geven over
de persoon die ze heeft opgeschreven en omdat het anders wel een zeer lange
lijst zou worden. Ze zijn op dezelfde manier geteld als de uitblinkers, sommige
zijn samengevoegd (bijvoorbeeld over het niet dood kunnen gaan, en ook de
gevechten in het bos). Het is weer duidelijk hoe zeer mensen toch verschillende
dingen binnen een live waarderen. Sommigen waarderen de komische
momenten meer zoals de grote dronkenschap bij de etensrij, of buitenspels erg
grappige maar binnenspels erg vervelende momenten zoals de grote betovering
van de Bazer of necro’s die je darmen bewonderen alvorens je te genezen,
anderen gaan meer voor de spanning van het gevecht, of in je eentje door een
donker bos lopen met moeilijk zicht vanwege het verraderlijke maanlicht, en
weer anderen voor emotionele momenten zoals met een moeder aan het graf van
haar zoon staan. Het is dus mooi dat deze live dit kennelijk allemaal bood!

Situatie score # stemmen
Overval op de bazer 5 5
De eindscène met Pelinor en SFX 4 4
Dat twee necro’s die, terwijl ik eigenlijk dood hoorde te zijn,
mijn ingewanden bewonderden voor ze me genazen en allerlei
andere zaken met sterven, genezen en niet dood kunnen

3.5 4

Zaterdagnacht gevecht met zes demonen 3 3
Allerhande bosgevechten 3 3
De gnidentelling met massabetovering 2.8 4
Inzweringsritueel van de Natuur 2.5 3
Paviljoen 9 spelen 2.3 3
Alleen in het bos 2 2
De gevechten 2 2
Eindgevecht 2 2
Huwelijk 1.5 2
Zaterdagnachtgevecht met schildmuur 1.5 2
Diner met koning Pelinor 1.5 3
Dingen met de Malerkist 1.5 2
Algemene dronkenschap in de herberg 1.3 3
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Koning Pelinor de onderwereld in versnellen 1.3 2
Aan ’t graf van haar zoon met Wiese Roer, de smid 1 1
De discussies over het tijdreizen en de gevolgen ervan 1 1
Drankgelag bij de Malers op zaterdagnacht 1 2
Elk moment met de Generaal 1 1
Het hele weekend 1 1
Magisch perkament maken in het lab van de Malers met vlakbij
iemand die priesters van de JHK niet kan luchten of zien

1 1

Miauw achter een boom 1 1
Scheuring binnen de Generaal 1 1

De cijfers en de opmerkingen

In de enquêtes staan cijfers en (soms erg veel!) opmerkingen/tips. De
opmerkingen/tips komen niet allemaal in dit artikel, maar worden wel allemaal
door de gehele kerngroep gelezen.

Veel mensen hebben dit keer hun enquête ingevuld, 78, tegen 62 de vorige keer.
De live is hoog gewaardeerd. De gemiddelde score is 7.9 (van de figuranten
zelfs 8.0), tegen 7.7 vorige keer. Iedereen die deze vraag heeft beantwoord (76
mensen) heeft het naar zijn/haar zin gehad, 71 van de 73 mensen geeft aan
volgende keer weer te komen. De meeste mensen vonden dat er voldoende actie
was, iets meer dan 10% geeft aan dat er toch te veel dode momenten waren, al
zeggen sommigen in hun enquête dat dode momenten ook aan jezelf liggen: Ga
dus op zoek naar actie! De meeste mensen (93%) vonden dat ze genoeg
gelegenheid hadden om hun rol uit te spelen, al hadden enkele figuranten graag
een rol met meer inhoud/contact met anderen gehad. De amusementswaarde van
het scenario scoorde goed, een 8.2 (zelfs een 8.3 van de spelers) tegen een 7.9
van de vorige keer. Er waren mensen die schreven dat ze geen invloed hadden
gehad. Laten we daar op antwoorden dat als jullie Pelinor niet in vrijheid
hadden gehouden en geholpen naar de onderwereld te gaan, de zaken ERG
anders waren gelopen… Ook niet iedereen was blij dat ze geen kans hadden
gehad om achter te blijven. Tja, soms hebben de hogere machten zo hun eigen
plannen en houden ze weinig rekening met gewone stervelingen, dat is in onze
eigen wereld zo en helaas in Elerion ook soms het geval. Het lijnscenario
scoorde een 7.3, beduidend hoger dan de vorige keer (een 6.7). Het was echter
niet voor iedereen duidelijk hoe het nou zat met verleden, hoe ze er gekomen
zijn, dat is iets waar we rekening mee zullen houden. Het scenario scoorde een
8.0, dat is 0.4 hoger dan de vorige keer. Spelers en figuranten bleven behoorlijk
goed in hun rol, en speelden ook redelijk volgens de regels (alhoewel daar,
zoals altijd, figuranten beter scoren dan spelers). Er mag wel theatraler
gevochten worden, zowel door spelers als door figuranten! Uithalen van
minimaal 90 graden, mensen!
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De locatie scoorde goed, al werd er door sommigen wel over de bedden
geklaagd. We weten echter niet wat er met de bedden was, te hard, te zacht, of
was het omdat er geen beddengoed was? De omgeving scoorde goed, de meeste
mensen vonden het terrein goed, al waren er wel enkelen die het te klein
vonden. Er werd door een aantal mensen opmerkingen gemaakt over de ’s
nachts moeilijk zichtbare paden. Dat kan problemen opleveren: ben ik nou op
een pad of niet, want dan ben ik verdwaald! Op deze locatie was het inderdaad
soms erg moeilijk te zien, dat lag gedeeltelijk aan het maanlicht en gedeeltelijk
aan de überhaupt niet zo goed zichtbare paden. We kunnen dat niet veranderen
zonder het bos minder realistisch te maken. En het is ook een deel van de
spanning van de live: waar ben ik, waar kan ik heen, er komt een monster aan!!!
Maar meestal zijn de paden gelukkiger wel wat duidelijker, ook ‘s nachts. Wat
echter wel duidelijk moet zijn is of je ergens een gids voor nodig had of niet:
sommige mensen kwamen zelf naar het Malerkamp, anderen alleen met gids,
zo’n soort situatie moet de volgende keer voorkomen worden. Een figurant
raadde aan met alle figuranten een rondje bos te doen voor de spelers komen,
zodat de figuranten (die binnenspels vaak al jaren op die locatie wonen) het bos
goed kennen. Een goed idee, maar logistiek helaas erg moeilijk haalbaar. Het
spelterrein was ver van het bos, dat is inderdaad waar en jammer, maar het is
verder een leuke locatie en de hoeveelheid locaties waar we uit kunnen kiezen
is beperkt, dus dan moet je wel eens dingen voor lief nemen.
Er kwamen redelijk wat opmerkingen over de aankleding. Die was inderdaad
soms wat kaal, daar proberen we wat aan te doen, maar het is weer een extra
taak voor een toch al redelijk onderbezette kerngroep, dus als jij zin hebt daarbij
te helpen (bijvoorbeeld het maken van dingen om in het bos te zetten, of dingen
om een herberg mee aan te kleden zoals banieren, (latex) biervaten, etc), stuur
dan vooral een mailtje naar kerngroep@arcana.nl! Er vroeg ook iemand om
een echte bard… wel, zijn er kandidaten?

De kostuums scoorden goed deze live, net als de maaltijden. De SFX wat lager
dan normaal, waarbij vrij veel mensen aangaven nauwelijks/geen special effects
te hebben gezien. Ja, dat was vorige live wel anders! De apparaten kregen wel
een pluim.

De organisatie kreeg ook een hogere score dan de vorige keer. De incheck
verliep goed, de spelleiding deed haar werk goed, de briefing van spelers werd
gewaardeerd (vooral dat ervaren spelers niet voor de zoveelste keer hetzelfde te
horen kregen), het spellokaal was prima (lekker veel snoep) en de logistiek had
haar werk goed gedaan.

Het spelreglement werd ook gewaardeerd, met als opmerking door sommige
mensen dat de personagekaart te klein was: ze raakten zo vaak gewond en
werden weer genezen dat ze een extra kaart nodig hadden! Beter oppassen zodat
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je minder vaak tegen een wapen oploopt? Iemand klaagde over de veiligheid
tijdens gevechten. Levend rollenspel gevechten zijn nooit helemaal veilig te
maken, in een bos en op een veld zijn kuilen, er kan prikkeldraad zijn, takken
die je in je oog steken en waar je over struikelt, in de herberg zijn er stoelen om
over te struikelen, etc. Het enige wat je kunt doen als je een gevecht echt
onveilig vindt is een tijdstop uitroepen (in geval van veiligheid mogen spelers
dat ook!!!) en het gevecht verplaatsen en/of spullen aan de kant ruimen. Maar
ook met voldoende licht en op een vlakke ondergrond zonder obstakels kun je
gewond raken (zou niet de eerste keer zijn), kortom; het is nooit helemaal uit te
sluiten.

De papierwinkel werd, op de informatie voor nieuwe leden na, min of meer
hetzelfde gewaardeerd. Er waren vrij veel opmerkingen dat mensen hun Wilde
Post niet hadden gehad. Dat klopt, er is een keer geen Wilde Post uitgekomen,
ook een gevolg van de drukte bij de kerngroep en scenariogroep en omdat de
Wilde Post natuurlijk eigenlijk niet bestond. En omdat spelers weinig
instuurden, al is dat waarschijnlijk ook te verklaren uit de tijdelijke rare status
van de Wilde Post. Iemand vroeg of de geheime vaardigheden ook in de Lex
kunnen komen. Nee! Ze zijn geheim, kom er binnenspels maar achter wat er
allemaal niet in de Lex staat, want dat is meer dan alleen geheime vaardigheden.

Totaal Speler Figurant
Aantal ingevulde enquêtes 78 53 25

Algemene gemiddelde score 7.9 7.9 8.0

SPEL 7.8 7.9 7.7.
Naar je zin gehad? 76/76 51/51 25/25

Volgende keer weer? 71/73 51/51 20/22
Genoeg actie? 72/74 49/50 23/24

Teveel dode momenten? 9/72 4/48 5/24
Gelegenheid/info rol uitbouwen/spelen? 68/73 47/51 21/22

Amusementswaarde 8.2 8.3 8.0
Lijnscenario 7.2 7.3 7.0

Verhaal/Scenario 8.0 8.0 8.0

In rol/binnenspel figuranten? 8.1 8.2 7.8
In rol/binnenspel spelers? 8.0 7.9 8.2

Eerlijk & volgens regels figuranten? 8.2 8.2 8.4
Eerlijk & volgens regels spelers? 7.9 8.0 7.8

LOCATIE 7.8 7.8 7.9
Accommodatie 7.7 7.7 7.9

Omgeving 7.9 7.8 7.9
Terrein te groot? 0/73 0/50 0/23
Terrein te klein? 6/73 5/50 1/23
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AANKLEDING 7.9 7.8 8.0
Herberg Het Zwarte Gat 7.2 7.2 7.3

Het boskamp 7.5 7.3 8.0

AANKLEDING/VERZORGING 8.0 8.0 8.0
Kostuums 8.3 8.2 8.6
Maaltijden 8.8 8.8 8.7

Special Effects 8.1 8.1 8.1
Aankleding spelterrein 7.2 7.0 7.6

ORGANISATIE 7.9 8.0 7.8
Incheck spelers 8.0 8.0

Figurantenbijeenkomst 7.7 7.7
Spelleiding 8.1 8.1 8.0
Spellokaal 8.0 8.0

Informatie figurantenrollen 7.6 7.6
Ontvangst figuranten 7.8 7.8

Briefing spelers 7.8 7.8
Logistiek 8.0 7.9 8.1

REGLEMENT 8.0 8.1 7.9
Speelbaarheid 8.0 8.0 7.7

Personagekaart 8.2 8.2 8.3
Naslagkaart voor figuranten 8.1 8.1

Gevechtssysteem 8.1 8.1 8.1
Magiesysteem 7.8 7.9 7.4

ARCANA PAPIERWINKEL 7.7 7.7 8.0
de Foliant 7.6 7.5 7.8

de Wilde Post 7.8 7.8 7.8
Spelers/figuranteninformatie 7.6 7.5 7.6

"Informatie Nieuwe Leden" 7.9 7.8 8.0
"Wapenrusting & Kleding" 7.9 7.7 8.6

Sylvia Lemkowitz
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Arcana organiseert: Wapenworkshop

Waar: De Burcht, Kolhornseweg 7, 1213 RS Hilversum
Wanneer: Een van de zondagen in februari van 11:00 tot 18:00

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 11:00 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.

Of de workshop daadwerkelijk doorgaat hangt af van het aantal inschrijvingen.
De inschrijving sluit op 15 januari en het maximum aantal leden dat kan
deelnemen is 10. De volgorde gaat op datum van inschrijving, echter spelers
die een wapen nodig hebben voor de komende Elerion of Puerto Diablo live
hebben voorrang (mits ze zich op tijd inschrijven). Je kunt je opgeven voor de
workshop via de Arcana website. De kosten voor deelname bedragen 6 euro en
daarnaast betaal je voor de gebruikte materialen. Betaal bij voorkeur tijdens de
workshop. Tijdens de workshop verzorgen wij een eenvoudige lunch.

Ben je te laat met inschrijven en/of wil je je wapen zelf thuis maken, dan kun je
de materialen voor je wapen ook bij ons afhalen. Je kunt dit aanvragen via de
Arcana website.

Overzicht materiaalkosten per wapen:

Dolk 9 euro tot 40 cm lang
Kort zwaard 16 euro 40 tot 70 cm lang
Lang zwaard 20 euro 75 tot 100 cm lang
Tweehandig zwaard 29 euro 105 tot 125 cm lang (kern ∅ 12 mm)

38 euro 125 tot 150 cm lang (kern ∅ 16 mm)
Korte bijl 13 euro 40 tot 70 cm lang
Tweehandige bijl 23 euro 75 tot 110 cm lang (kern ∅ 12 mm)
Korte knots 16 euro 40 tot 70 cm lang
Tweehandige knots 23 euro 75 tot 110 cm lang
Staf 11 euro 40 tot 70 cm lang
Klein schild 11 euro circa 45 cm diameter
Middelgroot schild 13 euro circa 60 cm diameter
Groot schild 16 euro maximaal 80 cm diameter
Gelatext schild 18 euro circa 50 cm diameter
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Veel van onze kennis over het maken van wapens vind je in eerdere uitgaven
van de Foliant of in het “Wapens en wapenrusting” boekje. 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 en Leon van Ee
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“Wie was wie” lijst

Ook tijdens de afgelopen Elerion live liepen er weer veel mensen zich heerlijk
in en uit te leven. Alleen die namen, die namen... Gelukkig is er ook nu weer
een “wie was wie” lijst om nog eens rustig op je gemak na te kijken hoe
iedereen ook al weer heette.

Figuranten:

PERSONAGE NAAM
Amon Casper van Dijk
Arbora Anne Mohlmann
Arie Jolstra Jeroen Vos
Arie van Kisten Hans Verbeek
Bernardus Lichtmans Leon van Ee
Boran Karsting Steven Rijs
Boris Mulkens Casper van Dijk
Clarijn Doodhout Sylvia Lemkowitz
Cypriaan Hans Oomis
Eline Ponter Daniëlle de Boe
Fiona van Vilsteren Ivon van Velse
Flauros Leon van Ee
Flavia van Lodor Anneloes Wierdinga
Gerrit Haring Lucas Beerekamp
Gosse Ferdinants Marinus Jansen
Gundula Gerremus Caroline Nijnuis
Herma Tiggelmans Ceciel van Aalst
Holger Kirstens Gerbrand Vestjens
Isidora van Overstraete Mariëlle Klerks
Jacobine Nimmifer Helma van den Ouwelant
Jonathan Dubbeldam Johan Wouters
Karel Gliestra Marcel Pereboom
Kenku 1 Alex le Heux
Kenku 2 Maurice Lomans
Kobus Gisbers Marco Lammers
Koning Pelinor de 40ste Sander ten Napel
Leonore Ketelsteen Els Schulz-Valée
Lidewei Hurtak Annemiek Scholten
Lobsang Huang Bas den Breejen
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Lotov Trobbel Eric Vinken
Marten De Bois Merijn Hommes
Matto Durevole Robert Damen
Max ter Hage Martin Veth
Niels Jamesson Bart Baplu
Oni Jutsi-jitso Jan Wensveen
Owen Molenaar Marcel Oerlemans
Pascal de Stille Simon Lecigne
Peerke Bos Richard Jansen
Peter Overga Martin Welsh
Petra Brongaard Bianca Eckert
Pjotr Popov Arthur Portier
Plineke Weremee Helma van den Ouwelant
Ravos Daniël van Gelderen
Rika de Morgan Esther Buller
Rubir Caroline Nijnuis
Runengolem Het Zwarte Gat Verschillende personen
Sandros Bitor Okke Kloosterman
Simon Gaffel Gilles de Vries
Strano Durevole Tim Hendriks
Theo Gompers Mark Bassant
Tim Snijder Raoul Meuldijk
Velma Bitor Irma van den Boogert
Vink van Diepingen Marco Grippeling
Wiese Roer Anoeska Stokvis
Wilde Geert Alex le Heux
Willy Leervelder Martin Veth
Xantus Ruben Schulz

Spelers:

PERSONAGE NAAM
Naam bij aanvang live onbekend Bas Postma
Naam bij aanvang live onbekend Bram Verbeek
Naam bij aanvang live onbekend Harald Honsbeek
Naam bij aanvang live onbekend Lennart Backus
Naam bij aanvang live onbekend Mart-Jan van den Hoorn
Naam bij aanvang live onbekend Sjoerd Postma
Naam bij aanvang live onbekend Tom Dillen
Alfons B. (Bravo) Al Ventes David Dylan Jessurun
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Amber Al'Dente Vanuela Jelle van Reeuwijk-de Ruijsscher
Argyle Rusnak Kino Verburg
Armand La Kwaq de Beijl Wouter Pieters
Atalanta Frost Carry Oomis-Rovers
Aureus (pseudo draconis minor) Anne van Diepeningen
Aurora Ilse Devriese
Baldur van Zilverbeek Mikkel De Hert
Balthasar den Havik Bas Paap
Bastiaan van Gard Bernard Piavaux
Bernard van Wolf Bart Aarts
Bertram Alondo (aka Heronius) Tjalling Spaans
Calesta Michiel Magnée
Cornelius Arjan van Reeuwijk
David Dave Vlegels
Deca Al'Dente Sander Koop
Elzas Joachim De Hert
Falco Looier Chris Schaekens
Fernando van Klaveren Robin Gilijamse
Glorelain van Reycksteen Jimmy Raaijmakers
Gregorius Ide Nentjes
Gérard Hoen Joris Huijs
Hannes Zam Don Kwast
Heron van Ramssteen Alexander Eckhardt
Igor Loos Michael van Oorschot
Imrin Westveldt Vincent Pieterse
James Wolvenburg Thijmen Jansen
Jaromir Leuth von Harlette André Hogendoorn
Jisan Assul Jonas Norrby
Joseb Janzkauskaz Gerard Bloemers
Kilian Quigley Jacob Boersma
Kyra van de Boeggeeste - Kalliphon Bibi Boom
Lambiek Al Dente-van Reijcksteen Bram van de Pas
Lochlain Kristoffel De Hert
Locutus 'de koude' Winterbloed Gilad Peltier
Loete, Postbode Stefan Strybol
Lotte al Dente Anne van Diepeningen
Malthenniel Aurélie Lambin
Mila van de Moerputten Debby Peters
Mithras, Magister Joke Spannenburg
Mo Gruumsh Anja Zitman
Nago 'N Guessan G'Bogou Alphons Dragt
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Orion Falls Joris Pieterse
Phresi al Dente Marijn van der Gaag
Ralph Roelofsen Robert van Oorschot
Raven Gondolaei Olivier Gubbels
Rigor Roald Lazet
Rigor Reus Ferry Warnaar
Roberto Canestrelli di Torresole Rob Goedemans
Roderick van Ravensteijn Erik Beukenkamp
Silk van de Moerputten Martin van Malten
Swentibold Hoen Gilbert van Zeijl
Taragai 'Sam' Van Samerkand Johan Andree
Tristan de Onrustige Sven de Herdt
Uma Guma Annis Kouwenberg
Val-drah Anja Goedemans
Wel-Drah zoon van Zo-Drah Maurice Lomans
Wilfried Van Gaard Bernard de Cuyper
Yor Spillinkra Agûn de Lapin Agûn etc. Simone van de Stadt

Marcel Oerlemans
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Inschrijving Elerion live 22
Inschrijfformulier ARCANA Elerion live XXII < titel nog onbekend > op 17, 18 en 19 maart 2006
in de Winner te Overpelt in België.

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

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: - 2006, 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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Noodkreet: Het einde van Elerion??

De spelwereld Elerion bestaat meer dan 10 jaar. Elke 6 maanden wordt er door
een groep enthousiaste en hard werkende mensen voor 48 uur een andere
wereld gecreëerd waarin 120 mensen veel spanning en plezier beleven. Dat
organiseren kost tijd en moeite maar levert ook veel plezier en gezelligheid op.
Voorheen werd dit geheel gedaan door meer dan 15 mensen, de laatste jaren
wordt deze groep steeds kleiner.

Op dit moment is deze groep TE KLEIN, waardoor het organiseren van Lives
steeds moeilijker wordt. Met kunst- en vliegwerk, veel extra taken en
tijdsinvesteringen lukt het nog, maar als er geen mensen bijkomen om de
kerngroep Elerion te versterken houden we dit niet vol en zal Elerion ophouden
te bestaan na Live 24.

Vandaar deze noodkreet. Als (minimaal) 4 mensen de kerngroep komen
versterken is Elerion van een toekomst verzekerd, zonder extra mensen wordt
het een doemscenario.

Wat zoeken wij: Enthousiaste mensen die in de gehele breedte van een Live-
organisatie mee willen helpen en op termijn ook taken willen dragen. We
doelen dan vooral op taken als: Aansturing, beheer, financiën, productie en
logistiek, van alle zaken die bij een Live komen kijken, niet het maken van
requisieten, scenario of kleding (ook al zijn mensen hiervoor óók altijd van
harte welkom).

Voor aanmelden en/of informatie: Stuur een e-mail naar info@arcana.nl of
bel 076 – 52 09 231 (doordeweeks van 18:30 tot 22:00 uur en in het weekend)

We hopen van jou te horen!

De kerngroep 'Elerion'
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Inschrijving Puerto Diablo III
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Middeleeuws Koken

De middeleeuwen zijn een behoorlijk lange tijd met veel verschillende visies op
koken. Ookal zijn niet alle recepten even goed te doen (geen duidelijke
hoeveelheidsbepaling en/of maataanduiding), leuk is het wel. Al zul je wel even
moeten wennen aan de smaak.

Als je zelf wilt gaan expirimenteren, denk dan aan de volgende dingen:
�� Maak geen gebruik van ingrediënten uit de nieuwe wereld: Geen tomaten,

aardappelen, pepers, bonen, maïs;
�� wat wel kan: Rapen, prei, selder, wortelen (geen oranje, wel pastinaak);
�� houd je aan de seizoenen;
�� gebruik authentieke technieken;
�� sauzen niet binden met bloem, maar met broodkruim of amandelpoeder;
�� gebruik honing als zoetstof; suiker is te duur en wordt verkocht als specerij.

En er zijn nog regels:
�� De middeleeuwer houdt zich aan de vleesloze dagen opgelegd door de kerk;
�� peper en andere oosterse specerijen zijn duur en passen niet in een

eenvoudig voedingspatroon;
�� bedenk dat dure specerijen niet of weinig gebruikt werden. Als ze wel

gebruikt werden, werd dit soms gemengd met zand (bv. zout);
�� tevens was het eten vaak iets zoetig, zoals wild met vruchtensaus of

bosviooltjessoep.

Frans Floris: Banquet of the Gods
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Netelsoep

Netelsoep is een voorbeeld van zo'n middeleeuws gerecht.

Je hebt volgende dingen nodig:
�� Enkele dikke wortels (pastinaak dus...);
�� twee preien;
�� enkele stevige uien;
�� twee handen vol verse netelblaadjes;
�� twee laurierblaadjes;
�� een teen look;
�� een stukje soepvlees;
�� melk;
�� boter;
�� spekreepjes;
�� zout.

En zo ga je te werk:
Zet het soepvlees op in koud water, stook het vuur bloedheet en breng het water
aan de kook. Hak de groenten fijn en laat ze in de pot dwarrelen, kook deze tot
ze gaar zijn (duurt wel een uur of twee). Verwijder nu het stukje soepvlees. Bak
de spekreepjes samen met een extra ui en voeg dit bij de soep. Laat ook de
netelblaadjes meezwemmen. Laat nog even koken, voeg zout naar smaak toe, en
peper (als je het kan betalen). Giet een halve tas melk in de soep, neem deze van
het vuur en geniet!

Bron: www.liebaart.org
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Gevulde eieren

Je komt ze wel eens tegen op feestjes en recepties; de gevulde eieren. Van
oorsprong een oud recept.

Ghecloven nonnen te maken.
Neempt eyeren ende sietse wel hert. Dan doet
hen af haer scellen ende peltse ende soe snijtse
overmydts in de helicht ontwee. Dan neempt
die doderen van den selven eyeren ende stoodt
dye in eenen morselle al ontwee. Maer eerst so
doet er luttele soferaens in, caneel ende
ghimbare, savie, petercelie. Ende wylt men,
men doet er oock inne pepere ende appelen.
Dan stoot alle dat voerscreven staet wel ontwee
tesamen ende vult daermede dat witte vanden
eyeren, daer ghi die doren uutghetrocken hebt.
Dan so bact dye eyeren in raeptsmout oft in
botere. Ende alst ghebacken es, dan stroyt ment
met caneelpoedere ende brootsuicker tegader
gheminghelt opt vulsele. Ende als ghi deze
eyeren ter tafel dient, soe legtse in de schotelen
metten openen opweerts, te wetene metten
vulsele opweerts.

"Gespleten nonnen" (Gevulde eieren)
Neem eieren en kook ze goed hard. Pel ze
vervolgens en snijd ze in de lengte
middendoor. Neem vervolgens de dooiers
van deze eieren en stamp die in een vijzel
helemaal fijn. Maar doe er eerst wat saffraan
in, kaneel en gember, salie, peterselie. En als
men dat wil, doet men er ook peper en appel
bij. Stamp dan alles wat hierboven
geschreven staat bij elkaar goed fijn en vul
daarmee de witten van de eieren waar u de
dooiers hebt uit gehaald. Bak vervolgens de
eieren in raapvet of in boter. Als het
gebakken is, dan bestrooit men het met
kaneelpoeder vermengd met broodsuiker* op
de vulling. Als u deze eieren serveert, leg ze
dan in de schotel met de open kant naar
boven, dat wil zeggen met de vulling naar
boven.

*Broodsuiker: Wij kopen onze suiker in kristal- of poedervorm, maar vroeger
werd suiker in geperste vorm gekocht, vaak kegelvormig. Deze suiker moest
worden geraspt op een speciale suikerrasp. Vóór 1600 was suiker altijd
afkomstig van rietsuiker. Tegenwoordig is rietsuiker lichtbruin van kleur, hetzij
doordat de suiker nog ongerechtigheden bevat (ongeraffineerd heet dat), maar
rietsuiker wordt ook wel gekleurd door toevoeging van stroop. Als rietsuiker
helemaal wordt geraffineerd is het net zo wit als bietsuiker. Bruine suiker bevat
een ietsepietsje meer aan bepaalde voedingsstoffen dan witte suiker, maar die
voedingsstoffen krijgen we al ruimschoots via andere levensmiddelen binnen.
Bruine suiker heeft wel méér smaak dan witte, juist door de ongerechtigheden
die er nog in zitten.
Als je op middeleeuwse miniaturen suikerbroden ziet afgebeeld, zijn die wit van
kleur, niet bruin; de rietsuiker was volledig geraffineerd. Als je authentiek wilt
koken, zul je witte rietsuiker moeten gebruiken, maar die is vrijwel niet te
krijgen. Je zult dus óf ongeraffineerde rietsuiker moeten gebruiken, die toch iets
anders smaakt en het gerecht anders kleurt, óf geraffineerde bietsuiker, die
hetzelfde smaak- en kleureffect heeft als geraffineerde rietsuiker, maar wel een
anachronisme is.
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Hieronder volgt een iets bruikbaarder recept...

Gevulde eieren
�� 4 hardgekookte eieren
�� ½ theelepel kaneel
�� ½ theelepel gemberpoeder
�� 4 blaadjes verse salie of
�� 1 theelepel gedroogde salie
�� 1½ theelepel fijngehakte

peterselie
�� ½ geraspte zure appel
�� (zonder schil en klokhuis)
�� peper en zout naar smaak
�� 1 eetlepel appelciderazijn
�� ¼ theelepel saffraandraadjes
�� 1 rauw eiwit
�� boter of olie
�� ½ theelepel kaneelpoeder en

suiker (onderlinge verhouding
1:1)

Voorbereiding:
Pel de eieren, snijd ze in de lengte doormidden. Wip de dooiers eruit en prak die
fijn met specerijen, kruiden en appel. Voor een mooie gele kleur verhit je de
azijn, kneus je de saffraandraadjes in de hete azijn, en doe je dit mengsel ook bij
de vulling. Verdeel de vulling over de eierhelften.

Bereiding:
Roer het eiwit los met een vork. Wentel de eieren door het eiwit, en bak ze in
een koekepan waarin boter of olie is verhit. Leg de eierhelften eerst met de
vulling naar beneden. Draai ze daarna voorzichtig om. Ze hoeven maar heel
even te bakken, hooguit een minuut per kant.
Serveren:
Deze eieren kunnen koud of warm worden opgediend. Bestrooi ze vlak voor het
opdienen met het kaneel-suikermengsel. Geef ze bij het paasontbijt, als
borrelhapje of als voorafje bij een middeleeuwse maaltijd.

Bron: www.coquinaria.nl
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Enkele titels van ‘oude’ kookboeken.

Pauwen en pasteien (€ 11,50)
Christianne Muusers
ISBN 90-807999-1-2
Uitgeverij Coquinaria, Hilversum

Het grote boek van vergeten groenten (€ 39,00)
Jean Baptiste en Nicole Prades
NUR 423/ NUGI 411
Zuidnederlandse uitgeverij, Ratelaar, België

G1035- ms UB Gent 1035
Deze tekst is uitgegeven in 1872 onder de titel "Keukenboek" (Keukenboek,
uitgegeven naar een handschrift der vijftiende eeuw, C.A.Serrure (Maatsch.der
Vlaemsche Bibliophilen, X) Gent, 1872.). Het handschrift zelf draagt echter de -
veel mooiere- titel: "Desen bouc leert wel ende edelike spijse te bereedene
tetene”

G15- ms KANTL Gent 15
Dit handschrift is een convoluut bestaande uit vier deeltjes. Drie hiervan
bevatten culinaire recepten, het laaste deeltje medische recepten. De drie
culinaire deeltjes zijn in 1986 uitgegeven: Het eerste deel van het convoluut:
W.L. Braekman, "Een belangrijke middelnederlandse bron voor
Vorselmans’ Nyeuwen Coock Boeck (1560)". Het tweede en derde deel van
het convoluut: W.L. Braekman, “Een nieuw zuidnederlands kookboek uit de
vijftiende eeuw”. Scripta 17, Brussel, 1986.

CI- Geraert Vorsselman, “Eenen nyeuwen coock boeck”. Kookboek
samengesteld door Geraert Vorsselman en gedrukt in Antwerpen, 1560.

JSMW- Ria Jansen-Sieben en Marleen van der Molen-Willebrands, “Een
notabel boecxken van cokeryen”. Het eerste gedrukte Nederlandstalige
kookboek, circa 1514 uitgegeven te Brussel door Thomas Vander Noot.
Amsterdam, 1994.

JSvW- Ria Jansen-Sieben en Johanna Maria van Winter, “De keuken van de
Late Middeleeuwen”. Een kookboek uit de 16de eeuw [...]. Amsterdam, 1998
(2nd revised edition)

Jelle van Reeuwijk-de Ruijsscher
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Terugblik Puerto Diablo II

Puerto Diablo II ligt al weer achter ons. Volgens de enquête mogen we het
wederom een succes noemen. De organisatoren waren ook dik tevreden. Het
weer was prachtig. Bijna alles liep op rolletjes. Tevens hebben we van
opbouwen tot en met het laatste opruimwerk heel veel hulp gehad. Alvorens in
te gaan op de vele opmerkingen, kritieken, etc, eerst een kort verslag van wat er
allemaal gebeurd is...

Wat er gebeurde

Op vrijdagavond werden voor de kust van Puerto Diablo nog meer
overlevenden van de zeeslag een week eerder gevonden. Deze sloebers waren er
slecht aan toe en werden dan ook snel door de autoriteiten opgehaald. Volgens
geruchten hadden zij wat bijzondere scheepslading bij zich die op hun rots was
aangespoeld in de week die zij daar doorbrachten.
In het Spaanse havenstadje had de beul het druk die avond. De executie van
Piedro Gomez, de voormalige priester stond op het programma. Deze had een
musketschot gelost op mgr. Manzanarez, die nieuwe bisschop der Caraïben, dat
werd opgevangen door een soldaat uit diens lijfwacht.
Maar voor het zover kwam deed een dame van lichte zeden een pikant voorstel
aan de edelman Don Maria Lopez, in de nabijheid van diens vrouw, waarop de
sloerie door de toch al kort aangebonden capitano Don Sergio Servantez, direct
op de brandstapel werd gezet. Commentaar hierop van een schaars geklede
franse dame, leidde haast tot een tweede verbranding.
Het werd een avond vol gruwelen. Toen de moordlustige priester uit zijn cel
werd gehaald, bleek hij een geladen musket bemachtigd te hebben, waarmee hij
een soldaat neerschoot. De priester wist de jungle in te vluchten, maar werd
daar al snel gevangen en ter dood gebracht.

Zaterdag werd Don Maria Lopez geïnaugureerd als tijdelijk gouverneur van
Puerto Diablo, om de leemte op te vullen na het voortijdig heen gaan van zijn
voorganger Don Allehandro Tedesco. De nieuwe gouverneur wist zich snel
populair te maken, onder andere door voor de avond een groot feest aan te
kondigen.
De twee franse nonnen richten, met toestemming, een veldhospitaal in, bij de
ruïnes van het voormalige Franse dorpje.
Ondertussen werd het steeds meer mensen duidelijk dat er op het uiteinde van
de landtong waar ook de kapel en de begraafplaats liggen, een kampje was
ontstaan waar de bemanning van een schip van de West Indische Compagnie
verbleef.
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Volledig onverwacht arriveerde een architect met de opdracht om
Vrijbuitereiland bouwrijp te maken voor de constructie van een groot fort, dat
de route van de jaarlijkse Spaanse zilvervloot moet beschermen tegen piraten.
Er is van haar echter niets meer vernomen. Het gerucht gaat dat zij op weg naar
het rotseilandje overboord sloeg door de gevaarlijke getijdenstromingen rond
Puerto Diablo. Anderen beweren dat zij in een van de gevaarlijke rotspleten van
Vrijbuitereiland is gevallen.
Tegen de avond werd de nieuwe gouverneur steeds nerveuzer over de lange
afwezigheid van zijn vrouw. Ondanks enkele zoektochten bleef zij onvindbaar,
hetgeen de feestvreugde verpestte.
Alsof het niet erger kon, kreeg Capitano Sergio Servantez een gifslang in zijn
harnas geworpen door een fransoos van Vrijbuitereiland. Servantez vluchtte
voor zijn leven de jungle in, waar hij zijn zinnen verloor en later in een
vuurgevecht omkwam met de mensen die hem juist een antigif wilden brengen.
De ladderzatte Don Lopez besloot om zijn gedachten te verzetten op de pas
gesignaleerde poema te gaan jagen, maar omstanders brachten hem gelukkig op
andere gedachten.

Zondag was een dag van rouw. De mis was opgedragen aan Sergio Servantes en
daarna was er in de haven een militair afscheid met saluutschoten. Erg roerend
was het speciaal geschreven rouwgedicht de engelse dichter.
Boze tongen beweerden echter dat veel van de emotie en de tranen te danken
waren aan de blijdschap om het heengaan van Il Capitano.
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De Enquête

Dankzij de enquêtes die wij ontvangen hebben, kunnen we knelpunten
signaleren en reageren op opmerkingen. We zullen er een aantal doornemen.
Sommige commentaren zijn samengevat of -gevoegd.

Eerst wat opbouwende en/of lovende commentaren:

PDII was nog beter dan PDI
Het mooiste compliment dat we gehoord hebben. Ik vermoed dat nu de setting
en het spelsysteem bekend zijn, mensen hun rollen veel meer kunnen uitdiepen.
De mensen voor wie deze keer alles nieuw was, waren juist vol lof over decor,
munten, mokken, terrein etc… Van te voren hadden we de angst dat de
nieuwigheid eraf zou zijn en het hele evenement een soort van “Heintje Davids
optreden” zou worden.

Prachtige locatie, perfecte afwisseling land en water
Toen we het terrein de eerste keer zagen, wisten we meteen dat dit het moest
worden.

Brandstapel zorgde voor het begin van het spel al voor spanning. De
verbranding was indrukwekkend. Rook, een ventilator met nepvlammen en
rood licht zag er goed uit.
We wilden het spel meteen een grimmige wending geven om tot stof te dienen
voor tal van verwikkelingen. Dat is wel gelukt. Veel mensen hebben deze scène
als mooiste moment genoemd.

Vrijbuitereiland was moeilijk bereikbaar en daardoor “echt”ver weg. Het
wachten op de boot leidde juist tot goede gesprekken en mooi spel.
Dit is voor anderen juist een klacht. Zo zie je maar hoe subjectief de beleving
kan zijn. Het was heel bevreemdend om per boot een hele reis te moeten maken,
terwijl buitenspels lopend het een kippe eindje was van de Haven naar
Vrijbuitereiland.

De kapel was sfeervol en de missen waren erg goed.
Hulde aan Jan Wensveen. Anderen vonden de missen juist wat te langdradig.
Maar over het algemeen werd het realiteitsgehalte (waaronder het “uitzitten”)
als erg goed gewaardeerd.
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De jungle was erg eng (vooral ’s nachts). De beesten en beelden maakten de
aankleding goed af.
Er was deze keer veel “clandestiene” activiteit in de jungle en de
vervreemdende aankleding blijkt een spanningverhogende factor. De
junglemuziek liep veel beter deze keer, maar door het handmatig bedienen van
de MP3-speler waren er toch een paar “stille” momenten.

De poemaposter werd erg goed gevonden.
Hulde hiervoor aan Johan Wouters, die de avond van te voren snel nog even
achter de computer is gekropen.

De kostuums van spelers en figuranten zijn allebei heel erg goed en daardoor
is het verschil (tussen spelers en figuranten, red.) niet goed te zien.
Onze complimenten terug aan de dragers van de kostuums (bij temperaturen
boven de 30 graden), die zelf het verschil tussen speler en figurant ook in hun
rol goed achter zich lieten.

De rekwisieten waren tot in de puntjes verzorgd. De mokken in stijl dragen
goed bij aan de sfeer.
Puerto Diablo is vooral een sfeerevenement met een visueel karakter. Door
zoveel moeite (en geld) in decor en rekwisieten te stoppen, hopen we zo goed
als het gaat “een andere wereld” neer te zetten. High Fantasy settings doen
bijvoorbeeld een groot beroep op het voorstellingsvermogen (toverspreuken,
enorme kastelen, aardbevingen, etc). Wij wilden hier lijnrecht op inzetten met
onze setting in de hoop dat dit spel geeft van uit de beleving er “echt” te zijn.

Uitcheck: spullen in enveloppe en klaar.
De (kleine) organisatie heeft op zondagmiddag veel te doen. De vaart erin
houden heeft voor zowel voor ons, als voor de deelnemers grote voordelen
(maar ook een nadeel: zie kritiek).

Briefing vlak voor Tijd In was duidelijk, prettige opfrisser.
Wij zitten natuurlijk al maanden van te voren helemaal in het spel, maar als je
net uit je werk komt, nemen we graag nog even wat zaken door. Ik ben blij te
horen dat mensen het duidelijk vonden.

Ik heb de indruk dat jullie zelf overzicht hebben op wat jullie hebben en doen
(ook al vinden jullie zelf van niet)
Zelf ben ik een chaoot en in mijn beleving improviseer ik (te) veel op het
moment dat alles tegelijk gebeurt. Voor de anderen kan ik moeilijk spreken. Het
doet me deugd dat het allemaal consequent overkomt.
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Dit systeem laat veel ruimte over voor rollenspel.
Bij het schrijven heb ik zo min mogelijk gedacht vanuit een “tabletop”
spelsysteem (zoals volgens mij veel andere evenementen wel doen), waarbij er
sprake is van allerlei abstracte gekwantificeerde waarden (jouw gifklauw type 3
doet mij geen schade want ik heb constitutie 4). Wel heb ik me laten leiden door
de wens regels te maken die zoveel mogelijk één op één aansluiten op fysiek
uitspeelbare situaties (we kunnen hier veilig varen, want mijn peillood geeft aan
dat het diep genoeg is).

Ik moest erg lachen om de uitleg bij de vaardigheid “bordeelsluipen”.
Complimenten aan “Lord Jeffrey”-Don van Andel, die iets mailde in de trant
van: “Mijn personage heeft helemaal niets geleerd, maar is wel veel naar de
hoeren geweest. Kun je daar wat mee?”

De naslagkaart is erg handig en navolgenswaardig voor andere evenementen.
Hij is gemakkelijk bij je te steken en voorkomt veel vragen en opzoekwerk.
We zijn erg trots dat we, na alles dat we aan ideeën hebben gejat van andere
evenementen, blijkbaar ook iets wezenlijk nieuws kunnen bijdragen.

De spelleiding was bijna “onzichtbaar” aanwezig.
Tja, camouflage hè � Zonder dollen: Als er op een veld of plein een heleboel
mensen staan te praten, loop ik liever even om, dan er dwars doorheen te
banjeren. Alles om de illusie van een andere wereld in stand te houden.



32

En dan nu enige kritiek die we ontvingen:

Sommige figuranten leren elkaar allerlei mooie vaardigheden. Riekt naar
powerplay.
Op zich mee eens (en spreken we mensen ook wel op aan). Houd er wel
rekening mee dat figuranten op zich van elkaar ook niet weten of de ander
figurant of speler is. Daarnaast kan het binnen de context van het spel een hele
logische en integere gang van zaken zijn.

De scouts waren storend
Helemaal mee eens. Helaas een van de lasten naast de vele lusten van het
terrein.

Terrein nadert uiterste houdbaarheidsdatum. Alle hoeken en gaten zijn nu
wel in kaart gebracht.
Het klopt dat het terrein nu wel bekend is. Voor veel mensen betekende dit juist
een ander soort spel. We hebben ook de wens te horen gekregen dat we hier
moeten blijven omdat er nog zo veel te doen is. De volgende keer spelen we
weer op dit terrein en zullen weer een nieuw stuk aanspreken van het terrein
(zoals deze keer Smokkelaarkop een kampje had met de bemanning van de
Zeearend), zodat er weer iets te ontdekken valt.

Dode momenten, deels door ontbreken van door de spelleiding
georganiseerde momenten
Om een oud paard van stal te halen: ik schrijf geen scenario, alleen maar een
heleboel rollen en losse plotlijnen. Behalve de geplande executie op
vrijdagavond en wat mensen die halverwege het evenement aankwamen, waren
er inderdaad geen georganiseerde momenten. Wel hadden veel rollen (zowel
spelers als figuranten) allerlei acties op hun agenda staan, maar waar, wanneer
en hoe ze die uitvoeren wordt geheel aan de desbetreffende spelers overgelaten.
Het risico is aanwezig dat daardoor soms weinig openlijk gebeurd (je weet nooit
wat er om de hoek aan de hand is). Maar dat is iets dat ik graag op de koop toe
neem, gezien de spontaniteit en integriteit van het spel dat men er voor
terugkrijgt.

Haven bleef een beetje dood door ontbreken dorpelingen.
Mee eens. Het ontbreekt ons aan figuranten om dat die hoeveelheden couleur
locale neer te zetten om een drukke haven vol activiteit uit te beelden. Die sfeer
komt toch vooral van de soldaten aldaar. Daarbij is de Spaanse Haven veel
groter. Op Vrijbuitereiland zit iedereen wat meer op elkaar en lijkt het zelfs met
minimale bezetting al veel sneller druk.
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De sloten konden niet door gaan voor Caraïbische zeeën.
We zullen de volgende keer wat pakken zout in het water gooien �

Lang wachten op een boot.
Veel mensen hebben dat juist als goed voor het spel gezien. Maar omdat we de
vorige keer er ook veel klachten over hebben gehad, hebben we deze keer een
extra boot laten aanrukken. Helaas brak de as van de aanhanger onderweg en
eindigden we per saldo met dezelfde hoeveelheid boten als de vorige keer.

BBQ liep niet goed.
Mee eens. Er waren veel te veel eters om het aan de mensen zelf over te laten.
De volgende keer gaat er weer iemand bij staan die alles op tijd omdraait en
erop toe ziet dat ieder zijn deel krijgt.

Te weinig groente/fruit.
Zeker met dat warme weer nog meer in zwang. Komt de volgende keer in
ruimere mate op tafel.

Te weinig contact met spelleiding bij in-/uitcheck. Ze waren er helemaal niet.
We hebben alles zoveel mogelijk van te voren gedaan. Er zijn altijd wat fouten,
die we zo goed mogelijk recht zetten, maar verder besteden we liever aandacht
aan het spel. Stel vragen (als mogelijk) liever in de week voor het evenement.
Johan en ik zijn bij beide in onze beleving voortdurend aanwezig geweest. Op
gegeven moment zijn we andere dingen gaan doen (laatste voorbereiding,
opruimen). Gewoon pech denk ik. Als je wat eerder komt de volgende keer zal
het wel goed gaan.

Er was geen spelleiding bij de tent.
Dat kan vaak voorkomen. We zijn het liefste de hele dag op het terrein om
overzicht te houden op wat er gebeurd en eventueel te kunnen ondersteunen
(met effecten of uitsluitsel bij lastige situaties). Om deze reden ligt er bij de
ingang van tent een portofoon, waarmee je een van ons te allen tijde kunt
oproepen. Dit is duidelijk aangegeven voor de aanvang van het spel.

Briefing vlak voor Tijd In was te lang.
Was ik al bang voor. Hoewel anderen het juist heel positief vonden, wil ik het
de volgende keer puntiger houden. Aan de ene kant is het allemaal zinnige
informatie, aan de andere kant is er gewoon een grens aan hoeveel een mens in
korte tijd in zich op kan nemen.
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De figurantenpersonages die er de vorige keer ook al waren, hebben maar
weinig nieuwe achtergrond gekregen.
Er is binnenspels maar een week voorbijgegaan. De extra informatie zit vooral
in de spel dat het personage zelf de vorige keer (PD I) heeft meegemaakt. Net
als een spelerpersonage heeft een figurantenpersonage zijn of haar eigen groei.

Iedereen heeft zijn eigen ideeën over ziektes en genezingen.
Tijd voor nog meer duidelijkheid. Ik zal in de Foliant er een stukje aan weiden.

Doet een zalfje hetzelfde als een poeder? Doet wondenzalf hetzelfde als een
kruidenbuiltje?
Ook dit soort dingen komt in het stukje in de Foliant.
Het antwoord op vraag 1 is ja: Slaapgifdrank, doet hetzelfde als Slaapgifpoeder
of Slaapgifzalf.
Vraag 2: Wondenzalf en een kruidenbuiltje genezen beide een wond (een “W”).
Het verschil is dat wondenzalf door iedereen aangebracht kan worden, terwijl
een kruidenbuiltje alleen effectief aan te brengen is door iemand met
“kwakzalven/piskijken”.

Niet alle info over vaardigheden, drankjes, etc, is voorhanden.
Dat klopt en is soms onhandig, maar dat houden we wel zo. De mensen die de
betreffende vaardigheid hebben, zijn uiteraard wel geinformeerd en de mensen
die zelf drankjes, etc. maken weten ook meer. Als je er dan nog niet uitkomt is
er de spelleiding, die een boekje heeft waar het allemaal in staat.

Jammer dat het boekje digitaal is. Bovendien is het lastig te lezen op de site.
Het boekje blijft digitaal (om kosten te sparen). We zullen het wel anders op de
site gaan zetten, zodat het beter leesbaar wordt.

De personagekaart is erg mooi, maar hij is te glad om lekker op te schrijven,
bevat wat fouten en mist wat plekken om informatie te noteren.
De vorige keer heeft het allerlaatste contact met de drukker -die heel mooi werk
levert, maar ook niet weet hoe het spelsysteem exact werkt- niet meer
plaatsgevonden, waardoor er wat dingen niet meer gecorrigeerd zijn. Nu zijn de
oude personagekaarten allemaal op en kunnen we ze opnieuw vormgeven.
(inderdaad: Live hoort met een “V” geschreven te worden. De “bemanning” wil
eigenlijk van dat nare engelse woord af en het vervangen door “evenement” �).

De extra info in de Foliant is erg algemeen, niet specifiek op het evenement
gericht.
Voor specifieke informatie hebben we de krant in het leven geroepen. We
bedoelen de stukken over de zeventiende eeuw vooral om in de sfeer te komen.
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Tot Slot

En dan nog een punt van zelfkritiek (hebben we verder geen commentaar over
binnengekregen): We hebben zelf onduidelijkheid in het leven geroepen over de
mensen op vrijbuitereiland, met betrekking tot eten en slapen. De volgende keer
zullen we de betreffende personen heel duidelijk van te voren aangeven hoe het
gaat lopen.
Het is heel leuk om een tweede semi-zelfstandige locatie in het leven te roepen,
maar in de praktijk blijkt het logistiek een hele kluif. We zien dat graag als een
uitdaging en zullen er wederom wat moois van maken.

Onze dank voor al dit commentaar. Zonder jullie “feedback” zouden we een
stuk minder scherp blijven op de kwaliteit van het evenement. We zijn al weer
druk bezig met van alles en nog wat en hopen dat jullie de volgende keer
allemaal weer van de partij zijn.

Sander, namens de gehele bemanning (Johan, Raymond en Renz)
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De Franse Musketiers

Puerto Diablo – De Historische Achtergronden

Door de talloze Hollywoodfilms, en natuurlijk het wereldberoemde boek van
Dumas, zijn de Franse musketiers tot in den treuren geromantiseerd. Van de
échte achtergrond is hierdoor weinig overgebleven. Maar hoe zat het nu écht
met die musketiers ? Daarover zijn historici het nog steeds niet helemaal eens,
maar een flink aantal historische feiten kunnen we hieronder wél noteren.

De musketiers werden in het jaar 1600 opgericht door de Franse koning Henry
de vierde, die zijn leven niet zeker was door onder andere de strubbelingen
tussen katholieken en protestanten. Een persoonlijke, honderd man tellende
lijfwacht leek hem daarom een goed plan. De naam van één van deze
lijfwachten, een zekere De la Force, wordt regelmatig genoemd. In 1610 kon
zelfs deze trouwe militair een aanslag op het leven van de koning niet
verijdelen. De koning werd in zijn eigen koets doodgestoken tijdens een koetsrit
door Parijs.

De jonge koning Lodewijk de dertiende hield de “carabinieri”, zoals ze
toentertijd bekend stonden, aan en liet ze beter bewapenen: Met musketten.
Sindsdien stond de nog steeds exact honderd man tellende lijfwacht bekend als
“musketiers”. Kardinaal Richelieu, in 1615 aangesteld, wist zich in 1625 met
hulp van de koningin op te werken tot premier van Frankrijk. In de musketiers
zag hij wel toekomst; als speciale eenheid voor lastige opdrachten. Vooralsnog
fungeerden ze echter nog als lijfwacht van de koning.

In 1616 verscheen een militair in beeld die zou uitgroeien tot één van de
bekendste musketiers ooit: Jean-Arnaud Peyrer, graaf van Troisvilles, beter
bekend als “Tréville”. Vanuit de Koninklijke garde werkte hij zich, door zijn
getoonde moed tijdens verschillende campagnes, op tot cornet binnen de
musketiers. In één van de eerste “bijzondere” missies van de musketiers, die
niets met de veiligheid van de koning te maken had, wist hij een Spaanse
generaal te ontvoeren. In 1634 werd hij wegens bewezen moed gepromoveerd
tot kapitein-luitenant van de musketiers, de belangrijkste man na de koning zelf.

De geruchten over “speciale missies” waar de musketiers in het algemeen, en
Tréville in het bijzonder, bij betrokken waren in opdracht van koning Lodewijk
waren niet van de lucht, tot de koning stierf in 1643 (kardinaal Richelieu
overleed een jaar eerder; volgens sommigen zéér ongelukkig met Tréville’s
intieme relatie met koning Lodewijk). Ook kardinaal Richelieu’s opvolger,
kardinaal Mazarin, was geen vriend van kapitein Tréville. Een poging van
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Mazarin om hem zijn functie als kapitein op te laten geven ten gunste van een
neef van de kardinaal zelf, liep op niks uit.

Gefrustreerd wist Mazarin in 1646 de koningin, voogdes voor haar minderjarige
zoon Lodewijk de veertiende, ervan te overtuigen de musketiers te ontbinden.
De reden: “Het uitsluiten van onnodige uitgaven”. De musketiers kwamen op
straat te staan en moesten voortaan zelf maar aan de kost zien te komen. Slechts
twee ex-musketiers werden “overgeplaatst”, naar de persoonlijke staf van
kardinaal Mazarin zelf. In de daarop volgende jaren zouden ze fungeren als zijn
persoonlijke lijfwacht en spionnen. De een, Besmaux, zou in de nevelen der tijd
verloren raken. De ander, Charles de Batz-Castelmore, zou later onsterfelijk
gemaakt worden door Dumas onder de naam van zijn graafschap: D’Artagnan.

In 1657 deed Mazarin een poging de musketiers nieuw leven in te blazen, als
een onderdeel luisterend naar de naam “de grootse musketiers”. Tréville was,
als boegbeeld, nog steeds niet van zins zijn positie van kapitein op te geven.
Met slinkse tactieken wist kardinaal Mazarin hem uiteindelijk zover te krijgen
zijn functie tóch op te geven; hij ging met pensioen en keerde terug naar zijn
landgoed Troisvilles. In 1658 werden de musketiers vervolgens voorzien van
grijze paarden, en verrassend “de grijze musketiers” gedoopt. In 1660 werd daar
een tweede regiment van 150 manschappen aan toegevoegd, uitgerust met
zwarte paarden. Dit tweede onderdeel van “zwarte musketiers” zou echter altijd
in lager aanzien blijven staan dan de “oorspronkelijke” honderd musketiers. Als
persoonlijke lijfwacht van de koning namen ze posities op aan weerszijden van
de koning tijdens zijn campagnes. (Als de koning niet persoonlijk aanwezig
was, fungeerden ze als de lijfwacht van de legerleider ter plaatse.) In 1658 werd
Charles de Batz-Castelmore (“D’Artagnan”) weer toegewezen aan “de grootse
musketiers”, in een leidinggevende positie. In 1665 zou hij kapitein van beide
regimenten musketiers worden, wat hij zou blijven tot zijn dood in 1673, tijdens
de belegering van Maastricht. Volgens de verhalen zouden vele musketiers zijn
omgekomen tijdens het veiligstellen van het lichaam van hun geliefde kapitein,
in de keel geraakt door een musketschot.

Beide regimenten musketiers werden ontbonden in 1776, om vervolgens in
1789 weer opnieuw opgericht te worden. Na de Franse revolutie werden de
musketiers wederom opgeheven in 1791. Het huishouden van de Franse koning
zou nog musketiers gehad hebben in 1814, voordat deze in 1815 definitief
werden ontbonden.

Johan Wouters
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Stop de Tijd!

Gevreesd door de krijger die zijn prachtige kuras tot een gatenkaas gereduceerd
ziet, of zijn been zwaar gehavend onder zich weg voelt glijden. Door de
machtige bezweerster die haar laatste magische krachten weg voelt vloeien.
Door de stiekeme spoorzoeker die veilig dacht te zitten in de beschutting van de
bosrand, maar de boze aardman over het hoofd zag. De tijdstop.

Zoals jullie weten, proberen we het aantal tijdstops tot een minimum te
beperken door te wachten tot ná een episch gevecht. Tevens worden tijdens
grote schermutselingen spelleiders ingezet die de boel extra in de smiezen
houden. Dit alles om talloze en oeverloze tijdstops te voorkomen. Verschillende
magische effecten die tegelijkertijd in effect treden, of de dolle ork die als een
gehaktmolen door een groep terugdeinzende dapperen snijdt, dwingen ons
echter regelmatig om ook tijdens spannende gevechten het spel stil te leggen.

Dan ontstaan de problemen: Wie is er geraakt? Wie heeft er magie gebruikt?
Wat doet die spreuk die net op me gegooid werd? Figuranten en spelleiders
trekken de pen, en zigzaggen tussen de spelers door om de buitenspelse
administratie zo snel mogelijk op orde te krijgen. “Bij wie moet er nog iets
genoteerd worden?”, schalt over het slagveld. “Iedereen klaar?” (meestal
gevolgd door een luid “Nee!” of “Wacht!” uit een andere hoek van het
strijdtoneel). Dat moet handiger kunnen, zou je zeggen, maar hoe? Onze
Belgische vrienden van Oneiros, meer specifiek het in Oosterse sferen
plaatsvindende evenement “Saga”, introduceerden onlangs een methode die in
de praktijk erg goed blijkt te werken.

Stap 1 – Tijd Stop
Een figurant of spelleider roept luid “Tijd Stop!”. Alle spelers én figuranten
leggen onmiddellijk hun wapens en/of schilden neer op de plek waar ze staan.

Stap 2 – Aandacht trekken
Alle spelers die iets te noteren hebben (schade, magiepunten, etc…) pakken hun
personagekaart, en steken die zo hoog mogelijk in de lucht, tot een figurant of
spelleider zich meldt om deze bij te werken. Ook spelers die vragen hebben
(over een magisch effect, een artefact wat ze willen gebruiken om het vege lijf
te redden etc.) steken hun personagekaart in de lucht.

Stap 3 – Noteren
Figuranten en spelleiders haasten zich naar spelers met opgestoken
personagekaarten.
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Stap 4 – Iedereen klaar?
Zodra er geen opgestoken personagekaarten meer zichtbaar zijn, haasten de
figuranten zich weer naar de plek waar hun wapens liggen. Een figurant of
spelleider roept “Iedereen klaar?”

Stap 5 – Aftellen
We zijn klaar om het spel te hervatten. Een figurant of spelleider telt af van 3
tot 0. Bij 1 pakken spelers en figuranten hun wapens weer op. Bij 0 roept men
“Tijd In!”

In de praktijk blijkt dat deze methode de lengte van de tijdstops enorm inkort.
Reden genoeg om ook binnen onze Elerion-Lives dit “vijf stappen plan” te
implementeren. We vragen dus zowel spelers als figuranten bij het uitroepen
van een tijdstop hun wapens/schilden netjes aan hun voeten op de grond te
leggen, en de spelers om zo snel mogelijk hun personagekaart in de lucht te
steken indien er iets genoteerd dient te worden of men een speltechnische vraag
heeft. Stop je personagekaart dus niet te ver weg, maar zorg dat je deze altijd
snel tevoorschijn kunt toveren (je weet immers nooit wanneer er plotseling een
tijdstop kan plaatsvinden)…

Namens de Spelregelgroep,
Johan Wouters
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Algemene mededelingen 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
of Eric Vinken, bereikbaar doordeweeks van 18:30 uur tot 22:00 uur en in het
weekend). Je kan natuurlijk ook mailen: 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 zijn
al bekend en staan hieronder vermeld. Door omstandigheden zouden deze nog
kunnen wijzigen, maar voorlopig mogen jullie uitgaan van de volgende data:

��Nummer 1 - winter 2006: deadline 8 februari
��Nummer 2 - voorjaar 2006 deadline 3 mei
��Nummer 3 - zomer 2006: deadline 2 augustus
��Nummer 4 - najaar 2006: deadline 8 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; de Foliant of de 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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Vragen over Elerion

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.

Tot slot: Kronan de Barbaar

Sander ten
Napel is weer
aan het tekenen
geslagen en
heeft ons de
volgende strip
doen toekomen.
Of er nog een
vervolg komt,
hangt af van
vele factoren.
De redactie
hoopt in ieder
geval dat er
meer in het vat
zit...

Gerard Bloemers,
Marco Lammers
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Agenda

November 2005

25 t/m 27 november 2005
Oneiros organiseert Brug XI: “Verloren?” Locatie: Jeugdkamp 'de Maat' in Mol
(België). Informatie te verkrijgen via brug@oneiros.org
Meer info op de Oneiros www-pagina: www.oneiros.org

December 2005

17 en 18 december 2005
Rollenspelvereniging Arcana is aanwezig op de winterfair in het Archeon
te Alphen aan den Rijn. Als mensen hieraan mee willen helpen, stuur dan een
mailtje naar pr@arcana.nl o.v.v. winterfair Arcana.

27 t/m 30 december 2005
Emphebion organiseert een Winterlive. Meer info en inschrijfmogelijkheid
(binnenkort) via de website: www.emphebion.org.

Januari 2006

29 januari 2006
Rollenspelvereniging Arcana houdt haar algemene ledenvergadering in “de
Koornbeurs” of in “de Bolk” te Delft. Bel voor meer informatie: 076 – 52 09
231 (doordeweeks van 18:30 uur tot 22:00 uur en in het weekend) Houd voor de
exacte plek de website in de gaten!

Maart 2006

5 maart 2006
RSV Arcana organiseert de figurantenbijeenkomst voor live XXII.
De figurantenbijeenkomst wordt hoogst waarschijnlijk gehouden in "de
Koornbeurs", Voldersgracht 1 te Delft. Alle figuranten worden verwacht op
deze bijeenkomst; ook crewleden zijn meer dan welkom. Meer informatie:
Telefoon: 076 – 52 09 231 (Marielle Klerks of Eric Vinken, doordeweeks van
18:30 uur tot 22:00 uur en in het weekend).

10 t/m 12 maart 2006
Oneiros organiseert Caege XVIII. Locatie: het domein De Kluis te Sint-Joris-
Weert. Meer info op de Oneiros www-pagina: www.oneiros.org
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17 t/m 19 maart 2006
Rollenspelvereniging Arcana organiseert Elerion live XXII, een rollenspel
weekeinde in "De Winner" te Overpelt (België). Electronisch inschrijven is
(ook) mogelijk op de internetpagina. Denk er altijd aan dat de inschrijvingen op
volgorde van betaling worden gehonoreerd.
Meer informatie: Telefoon: 076 – 52 09 231 (Marielle Klerks of Eric Vinken,
doordeweeks van 18:30 uur tot 22:00 uur en in het weekend).

April 2006

7 t/m 9 april 2006
RSV Maerquin organiseert haar 18e Koninkrijk Malatië Weekend in "de Kievit"
te Esbeek. Meer info op de Maerquin webpagina: www.maerquin.nl. Je kunt
tevens mailen naar info@maerquin.nl of bellen naar +(31) (0)30 6054279
(tussen 19:00 en 21:00).

Mei 2006

5 t/m 7 mei 2006
Rollenspelvereniging Arcana organiseert Puerto Diablo III.
Ga voor informatie naar de Puerto Diablo pagina: www.puertodiablo.nl of
mail naar info@puertodiablo.nl.

Juli 2006

31 juli t/m 4 augustus 2006
Emphebion organiseert een Zomerlive.
Meer info op de website: www.emphebion.org.

Augustus 2006

27 augustus 2006 vanaf 13:00
RSV Arcana organiseert de figurantenbijeenkomst voor live XXIII.
Meer informatie: Telefoon: 076 – 52 09 231 (Marielle Klerks of Eric Vinken,
doordeweeks van 18:30 uur tot 22:00 uur en in het weekend).

September 2006

8 t/m 10 september 2006
Rollenspelvereniging Arcana organiseert Elerion live XXIII, een rollenspel
weekeinde op "Landgoed Ten Vorsel" te Bladel. Inschrijving is pas mogelijk na
afloop van live 22. Meer informatie: Telefoon: 076-52 09 231 (Marielle Klerks
of Eric Vinken, doordeweeks van 18:30 uur tot 22:00 uur en in het weekend).
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