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De Foliant 
Jaargang: 13 
Nummer: 1 
Februari 2007 
 
 
De Foliant is een uitgave van rollenspelvereniging Arcana. De Foliant 
verschijnt vier maal per jaar en wordt verstuurd aan leden van de vereniging. 
Aan niet-leden die een exemplaar van de Foliant willen ontvangen, wordt 
verzocht contact op te nemen met de redaktie. 
 
Redaktie-adres: Rollenspelvereniging Arcana 
 Waterwerk 51, 3063 HB ROTTERDAM 
 
Arcana informatiepunt: 
Telefoon: 076 - 52 09 231 (Mariëlle Klerks en Eric Vinken, bellen van 18:30 
uur tot 22:00 uur of in het weekeinde) 
E-mail adres: info@arcana.nl 
Website: http://www.arcana.nl 
 
Redaktie de Foliant: Gerard Bloemers, Marco Lammers. 
Redaktie de Wilde Post: Eric Vinken, Johan Wouters. 
 
Oplage: 200 exemplaren,  2007 Rollenspelvereniging Arcana 
 
Kopij voor zowel de Foliant als de Wilde Post kan je sturen naar: 
redaktie@arcana.nl of het redaktie-adres. Voor het plaatsen van een 
advertentie kun je hier ook terecht. 
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Beste leden, 
 
 
het is je misschien al opgevallen (eigenlijk zouden we blij verrast zijn als ook 
maar één lezer het gezien heeft) dat met dit nummer de dertiende jaargang 
begint van de Foliant. Nu zijn wij niet bijgelovig dus het kan de redactie niet 
deren. Mocht jij dat wel zijn dan is dit het moment om je eens achter je oor te 
krabben en jezelf af te vragen of je nog wel verder wilt lezen… 
In de vorige Foliant deden we een aankondiging voor de Puerto Fiesta. 
Waarschijnlijk is er toch te veel met afgodsbeelden gerommeld want het onheil 
heeft toegeslagen en het feest heeft helaas geen doorgang kunnen vinden. Op de 
komende Puerto Diablo, waar overigens nog voor kan worden ingeschreven, 
zal dus flink gebeden moeten gaan worden voor betere tijden. En deze keer van 
alle afgodsbeelden afblijven! Maar we zijn niet bijgelovig… 
Verder is het je misschien wel opgevallen dat de oplage vergroot is. Dit is mede 
te danken aan de nieuwe (jeugd)leden die Arcana zijn komen versterken met het 
oog op De Bron. De laatste weetjes over De Bron staan in deze Foliant vermeld. 
Inschrijven voor dit evenement is nog steeds mogelijk (waar wacht je op?). 
In deze Foliant natuurlijk een verslag van de ALV. De opkomst was als 
vanouds, het eten was weer erg goed! Voor hen die het toch weer gemist hebben 
(en gezien de oplage is dat toch een behoorlijk aantal) bestaat de mogelijkheid 
om de belangrijkste -droge- feiten na te lezen. Een impressie van het diner 
wordt niet gegeven; daar moet je volgend jaar zelf voor langs komen! 
Na het verslag van de ALV volgt een bijdrage aangaande het huishoudelijk 
reglement en de geschillencommissie. Zou er dan eindelijk een geschil zijn om 
te behandelen? Lees verder en je zult er alles over te weten komen. 
Ook deze keer een bijdrage van onze vaste correspondent Gilbert. Wat zou hij 
nu weer op het spoor gekomen zijn? Mooi om te zien, leuk om te hebben maar, 
gezien de prijzen, vooral om over te dromen. 
Zoals gebruikelijk worden de laatste pagina’s van de Foliant in beslag genomen 
door de agenda. Mocht je je vervelen, kijk dan wat er nog meer te doen is in 
levend rollenspel land... 
 
 
Veel lees- en spelplezier gewenst, 
 
Marco Lammers en Gerard Bloemers. 
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Verslag Algemene Ledenvergadering 
 
 
De ALV van 2007 werd gehouden op zondag 11 februari in sociëteit “De Bolk” 
te Delft. In totaal waren er 27 leden aanwezig (niet iedereen was gedurende de 
hele vergadering aanwezig, waardoor niet iedere stemming in totaal 27 stemmen 
telt). Afmeldingen waren er o.a. van commissieleden Jimmy Raaijmakers en 
Jeroen Vos, en aftredend bestuurslid Renz Klerks. 
 
1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering om exact dezelfde tijd als vorig jaar: 15:27. 
 
2. Agenda 
De agenda wordt vastgesteld zoals aangekondigd. Onder WVTTK zal 
gesproken worden over een eventueel speciaal lidmaatschap voor leden onder 
de 18 jaar. 
 
3. Post 
Post in 2006 bestond voornamelijk uit aan- en afmeldingen voor de activiteiten. 
Uitnodigingen voor externe evenementen zijn doorgegeven aan de PR 
commissie. 
 
4. Mededelingen 
Geen mededelingen. 
 
5. Notulen ALV 27 januari 2006 
Op pagina 5 van de notulen staat dat uitgezocht dient te worden of de 
vereniging de wettelijke verplichting heeft om ongebruikte schrapkaarten terug 
te kopen. Dat is nog niet gebeurd. Het bestuur zal dit alsnog doen, en het 
resultaat publiceren in de eerstvolgende Foliant. 
De notulen worden goedgekeurd onder voorbehoud van het hierboven 
genoemde punt, met 15 stemmen voor, 0 tegen en 6 onthoudingen. 
 
6. Jaarverslag secretaris 
In 2006 had Arcana 192 leden. Dit aantal is niet precies gelijk aan de telling van 
de penningmeester (197), omdat schriftelijke aanmeldingen, betalingen en 
betalings verplichtingen niet overeenstemmen. In 2007 gaan secretaris en 
penningmeester dit coördineren zodat er geen verschillen meer zijn. 
De Foliant is in 2006 vier keer verstuurd, waarbij drie keer een Wilde Post werd 
meegeleverd. In 2006 waren er twee Elerion lives (resp. 117 en 125 
deelnemers), beide keren vooraf gegaan door een figurantendag, Puerto Diablo 
(67 deelnemers), een wapen workshop en de ALV. 
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Voor 2007 zijn er reeds 165 leden, waarvan er 56 nog hun lidmaatschap dienen 
te betalen – zij hebben zich al wel ingeschreven en betaald voor een activiteit. 
Hiervan zijn 21 leden tussen de 13 en 18 jaar oud. Vanwege deze leden, die 
speciaal voor het nieuwe evenement De Bron lid zijn geworden, verwachten we 
in 2007 meer leden dan in voorgaande jaren (230 tegenover 200). Budget en 
oplage van de Foliant zijn hierop aangepast. 
In 2007 zijn twee Elerion lives gepland, inclusief figurantendag, Puerto Diablo 
IV, een Horror Arcanae, De Bron I, drie wapen workshops (waarvan één 
speciaal voor deelnemers aan De Bron), en deze ALV. 
Het jaarverslag wordt goedgekeurd met 23 stemmen voor, 0 tegen, 1 
onthouding. 
 
7. Geschillencommissie 
In 2006 waren er geen geschillen. De commissie heeft het bestuur gevraagd om 
tijdens de ALV twee punten te behandelen: Een voorstel voor een 
Huishoudelijk Reglement van de Geschillencommissie, en een wijziging van 
bedragen in het Huishoudelijk Reglement van de Vereniging (van guldens naar 
euro’s). 
Het bestuur is in deze in gebreke gebleven, en belooft plechtig om de 
voorstellen in de komende Foliant te publiceren. Het is de bedoeling om het 
Huishoudelijk Reglement van de Geschillencommissie bij de eerstvolgende 
ALV vast te stellen. 
Het verslag wordt goedgekeurd met 19 stemmen voor, 0 tegen, 4 onthoudingen. 
De voorzitter bedankt en ontslaat de bestaande commissie. De nieuwe 
commissie bestaat uit Jimmy Raaijmakers, Tjalling Spaans en Leon van Ee, met 
als reserveleden Eric Vinken en Richard Jansen. 
 
8. Jaarverslag penningmeester 
De aanwezige leden krijgen een kopie van de balans over 2006, de winst en 
verlies rekening over 2006, en de begroting voor 2007. 
 
Ondanks het verlies dat voor 2006 begroot was, valt de balans positief uit (t.w. 
€ 754). De redenen hiervoor komen ter sprake bij de winst en verlies rekening. 
��De algemene reserve is voldoende om de kosten op te vangen van een 

grote activiteit die op het laatste moment afgelast moet worden (geschat op 
€ 8000). 

��Net als vorig jaar staat op de balans een flink bedrag op de bankrekening 
van Eternica. Daar zal binnenkort € 3000 vanaf gehaald worden, net zoals 
VZW Eternica dat van onze rekening in België afhaalt. 

��Debiteuren zijn Elegast (nog te vergoeden materiaalkosten) en leden die 
hun contributie over 2006 nog moeten betalen. 



 7

��De 20 vooruitbetaalde inschrijvingen voor Puerto Fiesta zullen 
teruggestort worden. Er waren minstens 45 betalende deelnemers nodig 
geweest. 

��De voorraad materiaal is vrij hoog - er is in 2006 een grote partij materiaal 
ingekocht die op deze manier goedkoper was dan normaal. 

 
Winst & verlies rekening 
��Bij de donaties zit een bedrag van € 250, dat aan de vereniging geschonken 

is door bemiddeling van ons lid Aurélie Lambin, waarvoor dank! 
��De PR activiteiten hebben geld opgebracht, in plaats van geld gekost. 
��Kosten van roerend goed zitten in het opknappen van de berging, en de 

aanschaf van een vlamprojector. 
��De voorraad materiaal is uitgebreid met een hoeveelheid kernen. Bovenop 

de geschatte waarde is er waarschijnlijk nog voor € 350 extra aan 
materiaal. Dit bedrag zou in de afrekening volgend jaar terug te vinden 
moeten zijn, als het extra materiaal gebruikt c.q. verkocht is. Zo mogelijk 
zou er tussentijds, zomer 2007, nog een extra materiaaltelling gedaan 
kunnen worden. 

 
Algemene evenementen 
��Posten materiaal betreffen verbruikt materiaal tijdens de wapen workshop. 

 
Puerto Diablo 
��Aantal deelnemers was 67. Er waren 3 afzeggingen. 
��Locatiekosten waren hoger dan begroot, dit vanwege de huur van tenten. 
��De post onvoorzien omvat onder meer de gage van de accordeonspeler. 

 
Horror 
��Ook in 2006 is het niet gelukt een Horror evenement te organiseren. 

Grootste probleem hier is het vinden van een locatie die voor één avond + 
nacht gehuurd kan worden (i.p.v. een heel weekeinde). 

 
Elerion 
��De winst over Elerion XXII zit in de winst op drankverkoop, de lage kosten 

van gebruikt materiaal, en de keukenploeg die onder hun budget bleef. 
��Bij Elerion XXII staat geen post wapens & wapenrusting. De touwmaliën 

die voor deze live gekocht zijn, staan geboekt onder kleding (enigszins tot 
verbazing van de kledinggroep). 

��De winst over Elerion XXIII zit weer in de drank en het goedkopere eten, 
en daarnaast het onvoorzien grote aantal deelnemers. 

��Extra kosten voor opslag zitten in nieuwe kisten om schilden in te 
vervoeren. 

��De totale winst voor Elerion van € 800 gaat naar de reserve van Elerion. 
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De financiële commissie, bestaande uit Gerard Bloemers en Leon van Ee, heeft 
alle uitgaven en bonnetjes gecontroleerd. Enkele bedragen die op een verkeerde 
post waren geboekt, zijn naar de juiste plek verhuisd. De controle was dit jaar 
een stuk transparanter dan voorgaande jaren, nu de contante betalingen voor een 
volgende Elerion live zijn afgeschaft. 
De commissie vraagt de penningmeester om in 2007 meer geld op de 
spaarrekening te bewaren i.p.v. in kas, en om uit te zoeken of de kosten van de 
bank wel reëel zijn. 
De commissie adviseert het verslag van de penningmeester goed te keuren. Dat 
voorstel wordt aangenomen met 20 stemmen voor, 0 tegen en 4 onthoudingen. 
 
9. Financiële commissie 
De voorzitter bedankt en ontslaat de bestaande commissie. De nieuwe 
commissie, bestaande uit Gerard Bloemers en Leon van Ee, wordt geïnstalleerd, 
met 18 stemmen voor, 0 tegen en 4 onthoudingen. 
 
10 & 11. Bestuur 
Ons bestuurslid beheer, Renz Klerks, heeft voor 2007 besloten zijn functie neer 
te leggen. De voorzitter bedankt Renz voor zijn enorme inzet de afgelopen 
jaren. De obligate fles wijn is in dit geval vervangen door rum uit Hispagnola, 
waarvan alleen maar gehoopt kan worden dat de boekaniers van Puerto Diablo 
deze aan Renz terug wensen te geven.. 
 
Het bestuur heeft voor Renz geen opvolger kunnen vinden. In de praktijk van 
2006 is gebleken dat de beheerstaken goed zijn opgepakt vanuit de 
verschillende activiteiten commissies. Dank daarvoor aan Kino Verburg (beheer 
Elerion) en Renz (beheer Puerto Diablo). Het bestuur ziet daarom geen directe 
noodzaak om de functie van beheerder in te vullen. 
Zonder tegenvoorstel wordt het bestuur voor 2007 geïnstalleerd zoals 
voorgesteld: 
��Voorzitter: Martin Welsh 
��Penningmeester: Robin Gilijamse 
��Secretaris: Casper van Dijk 
��Evenementen coördinator: Mari�lle Klerks 

 
12. Begroting 2007 
Algemeen 
��Het aantal leden en co-leden is verhoogd, zoals vermeld vanwege De Bron. 
��De PR is weer begroot op € 200 kosten. Het is de bedoeling dat de 

vergoeding die we krijgen voor de aanwezigheid tijdens evenementen, ook 
gespendeerd wordt aan het betreffende evenement. Ook zullen er dit jaar 
kleurenposters gemaakt worden, ter promotie van alle activiteiten van de 
vereniging. 
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��Onder roerend goed vallen o.a. witte tenten en camouflagenetten. 
Voorstellen voor aanschaf van zaken waar meerdere evenementen gebruik 
van kunnen maken, kunnen aan het bestuur gericht worden. 

 
Wapen workshops 
��In 2007 zijn drie wapen workshops gepland, 

waarvan één speciaal voor deelnemers aan 
De Bron. 

 
Horror 
��Zoals vermeld wordt er een locatie gezocht, 

waar 25 tot 30 mensen voor maximaal € 400 
een avond en nacht kunnen verblijven. 

 
Puerto Diablo 
��Kosten voor deelname zijn iets omhoog gegaan naar € 90 (€ 45 voor 

barlui). 
��Het verlies dat begroot is, moet gezien worden als investering in materiaal 

en kleding voor de komende drie evenementen. 
��Er is geen winst op de drank begroot, hierdoor kan het verlies meevallen. 
��Er zijn pas 25 inschrijvingen. Voor juni zal de inschrijving wel vol komen. 
��Vanwege het gebrek aan belangstelling worden er geen Puerto Diablo 

Fiestas meer georganiseerd. 
 
Elerion 
��De voorgestelde begroting is dermate voorzichtig, dat de vergadering 

denkt dat het ingeplande verlies uiteindelijk wel weer winst zal worden. 
Omdat het niet de doelstelling van de vereniging is om een almaar hogere 
reserve op te bouwen, worden een aantal posten aangepast. 

��De post maskers bij Elerion XXIV gaat omhoog van € 150 naar € 450. De 
totale begroting voor Elerion XXIV komt daarmee op € 319 verlies. 

��Plannen voor nieuwe monsters zijn al verwerkt, onder ‘materiaal’. 
��De kosten voor de opslag zijn nu lager begroot als vorig jaar, omdat er nu 

geen kosten voor verbouwing of kisten bij staan. Verder is het lastig om in 
te schatten welke kosten een eventuele nieuwe opslag met zich 
meebrengen. 

��In de begroting over 2008 kan de bijdrage van deelnemers opnieuw in 
overweging genomen worden, als de Elerion evenementen winst blijven 
maken en de kosten van de opslag niet omhoog gaan. 
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De Bron 
��Het begrote aantal deelnemers is een minimale schatting: 25 spelers en 39 

figuranten. In totaal zouden 35 spelers en 55 figuranten mee kunnen. 
��Op de begroting staat verhuur van wapens op € 0 begroot. De opbrengsten 

van verhuur zouden de kosten moeten dekken. Daarbij is besloten om de 
inkoop van wapens buiten de vereniging om te regelen, om de begroting 
van De Bron niet ver in de min te drukken. 
De vergadering vindt het juist de taak van de vereniging om dit soort 
kosten vanuit haar reserve voor te schieten. De vergadering wil dan ook 
dat De Bron de inkoop van wapens op de begroting zet, wel met als 
voorwaarde dat 

o Verhuur kostendekkend is; 
o de wapens inzetbaar zijn voor andere evenementen, mochten er 

geen verdere lives onder de naam De Bron meer georganiseerd 
worden. 

��Op de begroting gaat de post ‘verhuur wapens’ omhoog naar € 250 aan 
inkomsten, en er komt een nieuwe post ‘inkoop wapens’ bij met € 1000 
aan uitgaven. Er komt geen post ‘waarde materiaal’ – de wapens worden in 
één keer afgeschreven. 

��Voor verhuur kleding is geen investering nodig, hiervoor wordt geput uit 
de voorraad van Elerion. 

��De post ‘kleine rekwisieten’ gaat omhoog naar € 225, met als reden dat de 
vereniging graag nu investeert in de aanvang van De Bron. 

��De totale begroting van komt hiermee op € 1106 verlies. Het is de 
bedoeling dat dit bij toekomstige evenementen terugverdiend wordt, o.a. 
door verhuur en verkoop van de voorraad wapens. 

 
De totale begroting, inclusief de aanpassingen zoals hierboven voorgesteld, 
wordt in stemming gebracht. De vergadering keurt de begroting goed, met 16 
stemmen voor, 0 tegen en 5 onthoudingen. 
 
13. Evenementen commissies 
Activiteiten commissies: 
��De Bron commissie bestaat uit Jeroen Vos (eindverantwoordelijk), Esther 

Büller (financiën) en Bibi Boom (administratie). 
��De Elerion commissie bestaat uit Mari�lle Klerks (eindverantwoordelijk), 

Eric Vinken (financiën) en Casper van Dijk (administratie). 
��De Puerto Diablo commissie bestaat uit de volgende personen: Renz 

Klerks (eindverantwoordelijk), Raymond Kales (financiën en 
administratie), Sander ten Napel en Johan Wouters (creatieve breinen). 

��De Horror Arcanae bestaat uit Jacco Kwakkel (eindverantwoordelijk) en 
Martin Welsh (financiën). 
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��De commissie wapen workshops bestaat uit Kino Verburg 
(eindverantwoordelijk), Robin Gilijamse (financiën) en Sander ten Napel 
(hoofd instructeur). 

 
Bestuurscommissies: 
��De commissie Public Relations bestaat uit Jelle van Reeuwijk-de 

Ruijsscher (eindverantwoordelijk) en Jimmy Raaijmakers (financiën). 
��De commissie Foliant bestaat uit Marco Lammers (eindverantwoordelijk) 

en Gerard Bloemers (redactie). 
 
14. Wat verder ter tafel komt 
De vereniging kent geen leeftijdgrens om lid te mogen worden. Er is wel een 
minimum leeftijd voor deelname aan sommige evenementen, en er is 
(waarschijnlijk) een wettelijke minimum leeftijd voor bestuursfuncties. 
Voor De Bron geldt dat spelers tussen de 14 en 18 jaar oud moeten zijn. Om 
mee te kunnen doen moeten de spelers lid (of co-lid) van Arcana zijn. Het lijkt 
niet nodig om voor deelnemers aan De Bron een speciaal jeugdlidmaatschap in 
het leven te roepen. 
 
Er bestaat een plan om in het najaar een evenement te organiseren voor 
kinderen tussen de 8 en 13 jaar. Hiervoor zal nog een plan en een begroting 
ingediend worden bij het bestuur. Omdat er nog geen goedgekeurde begroting 
is, is deze ook niet opgenomen in de algehele begroting over 2007. 
De kosten voor dit evenement zouden rond de € 10 zijn. Daarbovenop is een 
verplicht lidmaatschap van € 12 relatief duur, vooral voor kinderen die verder 
geen interesse hebben in De Foliant. Aan de andere kant: Het lidmaatschap is 
nodig om tijdens een evenement verzekerd te zijn. 
Daarbij geldt dat een ‘gewoon lidmaatschap’, wellicht tegen lagere kosten als er 
geen Foliant verstuurd wordt, of als de vereniging bij springt, binnen de huidige 
regels kan vallen. Andere aanpassingen, b.v. een lidmaatschap zonder 
stemrecht, vereist aanpassingen in de statuten of het huishoudelijk reglement. 
 
Het bestuur zal uitzoeken wat hier de mogelijkheden zijn, zowel qua 
verzekering van deelnemers, als varianten op het lidmaatschap. Een voorstel 
hierover komt in de Foliant van mei 2007. 
 
Ook voor PR activiteiten moet uitgezocht worden, of en hoe, onze verzekering 
deelname van bezoekers (als in: ‘geen Arcana leden’) afdekt. 
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15. Rondvraag 
��Jelle: De PR commissie kan hulp goed gebruiken, tijdens evenementen en 

ook bij de organisatie daarvan. Kost je ongeveer 3 dagen per jaar. 
��Jonas: Mocht het Belgische plan om wegenvignetten in te voeren echt door 

gaan, dan kan dat een volgend evenement in België in gevaar brengen (als 
teveel deelnemers afzeggen, in de begroting van de evenementen zelf is het 
wel op te nemen). Een ontsnappingsclausule in een huurcontract lijkt 
teveel gevraagd. Verder valt er nu niet veel over te zeggen. 

��Mari�lle: Er zijn folders van De Bron om uit te delen bij winkels e.d. 
Graag coördineren met Jelle waar je ze neerlegt. 

��Robin: Vrijwilligers gezocht om na het banket af te wassen. 
 
16. Sluiting 
De voorzitter bedankt barman Jonas voor zijn goede diensten, en koks Tjalling, 
Marco en Maarten voor het aanstaande buffet, en sluit de vergadering om 18:27. 
 
Casper van Dijk, secretaris rollenspelvereniging Arcana 
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HR Geschillencommissie 
 
Voorstel huishoudelijk reglement van de geschillencommissie 
 
 
Al enige tijd geleden heeft de geschillencommissie het bestuur gevraagd een 
huishoudelijk reglement van de geschillencommissie ter goedkeuring en 
vaststelling voor te leggen aan de Algemene Ledenvergadering (ALV). Helaas 
is het bestuur hierbij in gebreke gebleven en zij heeft daarom op 11 februari 
jongstleden de ALV toegezegd een en ander zo spoedig mogelijk recht te zetten. 
 
Hieronder lees je de tekst van het voorgestelde HR Geschillencommissie. 
 
 
HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE 
 
(een deel hiervan komt uit het huishoudelijk reglement van de rechtspraak) 
 
Artikel 1 
De geschillencommissie bestaat altijd uit drie personen en wordt door en uit de 
stemgerechtigde leden gekozen voor de duur van een jaar. Tegelijkertijd worden 
twee reserveleden voor de geschillencommissie gekozen. De aftredende 
(reserve) leden zijn terstond herkiesbaar. 
 
Artikel 2 
De geschillencommissie zal rechtspreken: 
Tussen het bestuur en commissies of leden; 
over het bestuur en over en tussen bestuursleden. 
 
Artikel 3 
De geschillencommissie spreekt recht indien: 
De statuten, het huishoudelijk reglement of besluiten van de ledenvergadering 
en bestuur worden overtreden; 
tenminste vijf stemgerechtigde leden of één der betrokken partijen hiertoe een 
schriftelijk verzoek bij de secretaris indient; 
de geschillencommissie van mening is dat het verenigingsbelang geschaad 
wordt. 
 
Artikel 4 
De geschillencommissie zal, zodra het kennis genomen heeft van enige 
overtreding of geschil, een onderzoek instellen. 
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Artikel 5 
De geschillencommissie treedt niet zelf op als aanklager, maar zal, indien de 
geschillencommissie zelf een zaak aanhangig maakt, één van de (reserve) leden 
van de commissie aanstellen als aanklager. Gedurende de behandeling van de 
zaak bekleedt deze aanklager geen functie in de geschillencommissie, voor 
zover het de aanhangig gemaakte zaak betreft. 
 
Artikel 6 
Indien een lid van de geschillencommissie betrokken is bij een aanhangig 
gemaakte zaak; hetzij als aanklager, gedaagde of getuige of als zijn objectiviteit 
op een andere wijze in het geding is, mag deze persoon niet optreden als lid van 
de geschillencommissie en moet één van de reserve leden zijn plaats bekleden. 
In geval van twijfel beslist de geschillencommissie zelf, met uitzondering van 
het betrokken lid, over de positie van de betrokkene. 
 
Artikel 7 
Een aanhangig gemaakte zaak wordt behandeld op een openbare rechtszitting, 
tenzij de geschillencommissie op verzoek van één der betrokken partijen het 
wenselijk acht de zaak achter gesloten deuren te behandelen. 
 
Artikel 8 
De geschillencommissie moet zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen twee 
weken na het aanhangig maken van de zaak, de aanklager, beklaagde en het 
bestuur schriftelijk op de hoogte te stellen dat de zaak in behandeling is 
genomen. In dit schrijven worden zowel de aanklager als de beklaagde verzocht 
aan de geschillencommissie te melden welke personen zij tijdens de rechtszaak 
als getuige(n) wensen op te roepen. 
 
Artikel 9 
Getuigen die niet binnen twee weken na de ontvangst van het in artikel 8 
genoemde schrijven bij de geschillencommissie zijn aangemeld, zullen niet door 
deze commissie worden opgeroepen. Niet aangemelde getuigen kunnen wel 
gehoord worden, indien zij bij aanvang van de rechtszitting als zodanig worden 
voorgesteld aan de geschillencommissie. Een lid van de geschillencommissie in 
uitoefening van zijn functie kan niet worden gehoord als getuige. 
 
Artikel 10 
Zo spoedig mogelijk maar uiterlijk zes weken na het aanhangig maken van de 
zaak wordt een rechtszitting gehouden. De geschillencommissie bepaald de tijd 
en plaats van deze zitting in overleg met de betrokkenen. 
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Artikel 11 
Een lid dat niet op de vergadering verschijnt teneinde gehoord te worden vervalt 
in een boete van vijftien euro, indien hiervoor geen geldige reden wordt 
opgegeven. Verschijnt een lid ten tweede malen niet, dan zal recht worden 
gesproken zonder dat dit individu gehoord is. 
 
Artikel 12 
Op de zitting worden de betrokken partijen en getuigen gehoord en hiervan 
worden door de geschillencommissie processen-verbaal opgemaakt. 
 
Artikel 13 
Het is de gedaagde en de aanklager toegestaan zich te laten representeren door 
één, door hen daartoe aangewezen afgevaardigde, indien zij: 
Dit voor aanvang van de rechtszitting schriftelijk bij de geschillencommissie 
melden; 
tijdens de rechtszitting de afgevaardigde het woord laten voeren; 
de afgevaardigde geen getuige is van de te representeren partij. 
Gedurende de zitting kunnen de gedaagde en de aanklager hun afgevaardigde 
ten allen tijden van hun verantwoordelijkheid ontslaan en zelf het woord 
voeren. De afgevaardigde kan echter niet tijdens de zitting opnieuw worden 
aangesteld. 
 
Artikel 14 
De gang van zaken tijdens een rechtszitting is als volgt: 
De voorzitter van de geschillencommissie opent de rechtszitting en vraagt of 
aanwezig zijn: 

• De gedaagde; 
• de aanklager; 
• de getuige(n). 

De aanklager leest de aanklacht voor en licht toe. 
De gedaagde leest de verdediging voor en licht toe. 
De geschillencommissie kan om nadere toelichting vragen. 
Reactie op de verdediging door de aanklager, eventueel met getuige(n). 
Verdediging ondervraagt de getuige(n) van de aanklager. 
Verdediging reageert eventueel met getuige(n). 
Aanklager ondervraagt de getuige(n) van de verdediging. 
De geschillencommissie ondervraagt, danwel vraagt om een toelichting van: 

• De aanklager; 
• de verdediging; 
• de getuige(n). 

De aanklager wordt in staat gesteld een laatste opmerking te maken. 
De gedaagde heeft het laatste woord. 
Schorsing. 
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Voorzitter leest vonnis voor en licht het toe. 
Sluiting. 
 
Artikel 15 
De geschillencommissie beslist bij gewone meerderheid van stemmen. Indien 
de stemmen staken, wordt de aangeklaagde van verdere vervolging ontslagen. 
 
Artikel 16 
De geschillencommissie kan bij zijn vonnis de volgende straffen opleggen: 
Ontzetting uit het lidmaatschap; 
schorsing in het lidmaatschap voor de tijd van ten hoogste één jaar; 
ontzetting uit een of meer rechten die het lidmaatschap schenkt; 
vergoeding van de toegebrachte schade; 
berisping. 
 
Artikel 17 
Nadat de geschillencommissie tot een uitspraak is gekomen, doet het binnen 
twee dagen een schrijven uitgaan naar de aangeklaagde waarin hem het vonnis 
wordt medegedeeld. Tevens wordt het vonnis aan het bestuur medegedeeld en 
kondigt de geschillencommissie het vonnis aan waar het dit nodig acht. 
 
Artikel 18 
Na een vonnis gewezen door de geschillencommissie staat de mogelijkheid tot 
beroep open bij de algemene ledenvergadering. De algemene ledenvergadering 
kan het vonnis alleen bevestigen of verwerpen. 
 
Artikel 19 
De voltrekking van de straf geschied door het bestuur. 
 
Artikel 20 
Een ieder is verplicht zich aan de uitspraak te onderwerpen. 
 
In deze vorm vertoont het HR Geschillencommissie enige overlap met 
hoofdstuk 7 van het Huishoudelijk Reglement van Arcana (hierna: Algemeen 
HR). In het belang van de compleetheid en helderheid van het document is 
ervoor gekozen om deze overlap te handhaven. 
 
Er zijn geen conflicten tussen de bepalingen van het algemeen HR en het HR 
Geschillencommissie, met één uitzondering: in de boetebepaling van hoofdstuk 
7, artikel 5 van het algemeen HR en dat van artikel 11 van het voorgestelde HR 
Geschillencommissie wordt gesproken over een boete van vijfentwintig gulden 
respectievelijk van vijftien Euro. Dit betekent dat wanneer het HR Geschillen-
commissie wordt vastgesteld het algemeen HR zal moeten worden gewijzigd. 
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Daarnaast is er een discrepantie ontdekt tussen de Statuten van de vereniging en 
het vastgestelde algemeen HR. Volgens de Statuten is alleen het bestuur 
bevoegd tot ontzetting uit het lidmaatschap (artikel 8, lid 4). In het algemeen 
HR (hoofdstuk 7, artikel 7) is gesteld dat zowel het bestuur als de geschillen-
commissie deze straf kunnen opleggen en ook de geschillencommissie gaat er in 
haar voorstel vanuit dat zij deze bevoegdheid heeft. Dit probleem moet worden 
opgelost door zowel de tekst van het algemeen HR als dat van het voorgestelde 
HR Geschillencommissie aan te passen. 
 
Het bestuur zal bij de eerstvolgende gelegenheid een voorstel aan de ALV 
voorleggen. 
 
Degenen die (nog) niet beschikken over de Statuten en/of het algemeen HR 
kunnen deze bij ondergetekende aanvragen: mawelsh@xs4all.nl 
 
 
Martin Welsh 
Voorzitter RSV Arcana 
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De Bron I: Vuurdoop 
 
 
Jawel, ons nieuwste evenement heeft eindelijk een (zeer toepasselijke) naam: 
Vuurdoop! De setting staat, de plots worden geschreven, de personages 

uitgewerkt. Kortom: Onze eerste live 
begint nu echt te leven. De 
inschrijving is ondertussen ook 
geopend, zowel voor spelers als voor 
figuranten, en het verloopt 
voorspoedig. 
 
Eén van de punten waar we mee bezig 
zijn, is de aankleding. We hebben veel 
mazzel gehad dat we in contact 
kwamen met een vriendelijke meneer 
die nog wat tapijten kwijt wilde. 
Hierdoor hebben we nu (kosteloos!) 
een grote stapel Perzische tapijten. De 
kerngroep is verder flink aan de drank 
geslagen om mooie flesjes te sparen en 
iedereen is bezig zijn of haar oma te 
belagen en zolders af te struinen op 
zoek naar oud koperwerk en andere 
prullaria die niet zouden misstaan in 
een oosters getinte setting. 

 
Mocht je één van de Arcana leden zijn die onze kerngroepmensen toch een 
redelijk werkende lever gunnen, of in ieder geval onze oma’s niet beroofd 
willen zien worden van al hun snuisterijtjes: Alle hulp is welkom! We zijn nog 
op zoek naar de volgende zaken: 

• (Nep-)koperwerk in alle soorten 
en maten: Borden, bekers, vazen, 
potten, schaaltjes, asbakken, etc.; 

• mooie (kleine) glazen flesjes; 
• oosterse theeserviezen; 
• kandelaars; 
• olielampjes; 
• beeldjes; 
• kussen in alle soorten en maten. 

[zouden ze kussens bedoelen, dit 
was toch een jongerenevenement? (red. ;-)] 
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Alles dat zou kunnen helpen bij onze aankleding nemen we juichend in 
ontvangst als donatie. Een hele specifieke vraag wat betreft de aankleding: 
Heeft iemand, of kan iemand komen aan; een waterpijp die wij mogen 
gebruiken ter aankleding? 
 
De promotie van De Bron verloopt goed. Op de midwinterfair in het Archeon 
was er van enthousiaste jongeren grote belangstelling voor ons evenement. 
Daarnaast zijn we bezig zo veel mogelijk naamsbekendheid te krijgen onder 
mogelijk geïnteresseerde jongeren. Via het internet laten we weten dat we er 
zijn en er worden flyers verspreid op toepasselijke evenementen en in winkels. 

Heb jij nog een suggestie voor een website waar we onze doelgroep (in 
rollenspel of fantasy geïnteresseerde jongeren van 14 tot 18 jaar) kunnen 
bereiken? Laat het ons weten! Hetzelfde geldt voor plekken waar we onze flyers 
kunnen neerleggen: Ken jij nog een winkel, vereniging of plek waar jongeren 
komen die het mogelijk leuk vinden om mee te spelen, meld het ons! We 
hebben tevens stapeltjes flyers beschikbaar voor de enthousiasteling die ze zelf 
wil uitdelen of neerleggen. 
 
Kortom: Er is nog flink wat werk te verzetten, maar De Bron I belooft een 
fantastische vuurdoop te worden! 
 
Kerngroep De Bron 
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Inschrijving figuranten “De Bron” 
 
Rollenspelvereniging Arcana    e-mail: info@arcana.nl 
Waterwerk 51, 3063 HB Rotterdam   homepage: www.arcana.nl 
076 – 52 09 231 (18:30-22:00 of in het weekeinde) 
 

Inschrijfformulier voor figuranten voor De Bron I - “Vuurdoop” 
op 4, 5 en 6 mei 2007  in Kamphuis Ahoy in Oosterhout (NL) 

� Ik ben lid van Arcana en schrijf me in als figurant aan De Bron I - “Vuurdoop”. 
� Ik word lid van Arcana en schrijf me in als lid èn als figurant aan live De Bron I - “Vuurdoop”. 

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 huisnummer: 
 
_______________________________________________________________________ 

Postcode en woonplaats: 
 
_____________________________ Land: 

 
______________________ 

E-mail adres: 
 
_______________________________________________________________________ 

Telefoonnr. thuis: 
 
_____________________________ Geboortedatum: 

 
______________________ 

Datum en plaats: 
 
___-___-2007, te _______________ Handtekening: 

 
______________________ 

 
Het Arcana-lidmaatschap kost  €12 per jaar en €6 als er al een lid op hetzelfde adres woont. Alleen leden kunnen zich inschrijven 
voor lives, workshops en andere verenigingsactiviteiten. Leden krijgen vier keer per jaar het verenigingsblad de Foliant. De Bron 
I kost €50 voor figuranten. 
 
Stuur je inschrijfformulier 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  
op # 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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Inschrijven Arcana evenementen 
 
 
Zin in wat rollenspel? Schrijf je dan nu nog in voor Elerion XXIV - "Eindelijk 
rust", De Bron I - "Vuurdoop" en/of  Puerto Diablo 4. 
 
 
Voor Elerion XXIV zoeken we nog figuranten. Vanwege de getrapte 
inschrijving staan er 15 spelers op de wachtlijst om mee te kunnen, in 
afwachting van voldoende deelnemende figuranten. De komende drie Elerion 
evenementen spelen op dezelfde lokatie, het Heuvelsven te Dilsen in België. Er 
wordt hard gewerkt om de binnenspelse wereld mooier, dieper en echter neer te 
zetten dan voorheen. De figuranten gaan hierin een belangrijke rol spelen. Doe 
je mee? 
 
Figurantendag voor Elerion XXIV is in Delft op 11 maart vanaf 13:00 uur. 
Voorafgaand is een vechtworkshop vanaf 12:00 uur. 
Elerion live XXIV - "Eindelijk rust": 23, 24 & 25 maart. 
 
 
De Bron 1 - "Vuurdoop" te Oosterhout: Het eerste Arcana rollenspelweekeinde 
voor spelers van 14 t/m 17 jaar, geholpen door 18+ figuranten. Al 21 spelers en 
24 figuranten hebben zich ingeschreven, maar er is nog ruimte voor zowel 
spelers als figuranten. Heb je een neefje, buurmeisje of kinderen van vrienden 
die al tijden mee wil doen met levend rollenspel, verwijs ze dan naar de site 
[www.arcana.nl/de_bron]. Zin om zelf mee te helpen om 35 spelers 
rollenspel te helpen ontdekken? Schrijf je in als figurant! 
 
Deelnemersdag is in het CafEETheater de Boulevard, St-Jansstraat 3a te Breda 
op 15 april. Voor spelers en ouders vanaf 13:30 uur, voor figuranten vanaf 
18:30 uur. 
De Bron live I - "Vuurdoop": 4, 5 & 6 mei. 
 
 
Puerto Diablo 4 zal dit jaar van 15 tot en met 17 juni 2007 plaatshebben op het 
terrein van de Heuvelsven te Dilsen in België. Zie verderop in de Foliant het 
artikel met alle informatie. 
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Fine Art Fair 
 
 
Vandaag wil ik vertellen over een aardige fair waar je allerlei leuke rollenspel 
spulletjes kunt kopen. Weer eens wat anders dan de eindeloze serie van internet 
bronnen waarmee ik jullie het laatste jaar 
heb doodgegooid. Uiteindelijk gaat er 
niks boven live rollenspel en echte 
harnassen, zwaarden en middeleeuwse 
boeken met fraaie illuminaties. En 
warempel, ieder jaar kun je in Nederland 
op een fair dit soort spulletjes kopen als 
je een behoorlijke zak centen meeneemt 
want jawel; het is allemaal echt. Echt 
antiek, echt middeleeuws, gewoon echt 
echt bedoel ik. De TEFAF, The European 
Fine Art Fair is een jaarlijks terugkerend 
evenement in Maastricht waar kunst en 
cultuur van museum kwaliteit verhandeld 
wordt. 
 
Al gaan dat echte middeleeuwse harnas of de twee handige zwaarden van de 
lijfwacht van de graaf van Brunswick boven mijn budget, toch is het geweldig 
om al deze prachtige dingen jaarlijks te bekijken. Mijn favorieten zijn de 

middeleeuwse boeken en met een beetje mazzel mag je in 
zo'n echt boek bladeren. Het is ook prachtig om een oude 
fransiscaner monnik in pij te zien studeren in een boek 
dat voor het eerst in ruim twee eeuwen in Europa terug is. 
Als je genoeg hebt van het middeleeuwse spul loop je 
nog een rondje langs de topstukken: Monet, Rembrand, 
Breugel of Appel. 
De TEFAF is dit jaar vanaf 8 maart te bezoeken in 
Maastricht. Website: www.tefaf.com 
 

Maar omdat de TEFAF het budget van bijna iedereen te boven gaat en jullie in 
maart al eens zover naar het zuiden moeten afzakken een andere leuke tip: 
Op http://www.shamusyoung.com/twentysidedtale/?cat=14 is een 
prachtig verhaal te vinden. Een gouden tip van mijn eigen DM. 
Hartelijk dank Wim! 
 
Groet, 
 
Gilbert van Zeijl 
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Inschrijving Elerion live 24 
Inschrijfformulier ARCANA Elerion live XXIV- "Eindelijk rust" 
op 23, 24 & 25 maart 2007 op "Het Heuvelsven" te Dilsen in België. 

� Ik ben lid van Arcana en schrijf me in als deelnemer aan live XXIV- "Eindelijk rust". 
� Ik word lid van Arcana en schrijf me in als lid èn als deelnemer aan live XXIV- "Eindelijk rust". 

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:      -     - 2007, 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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Wapen- en Klusworkshop 
 
De volgende wapen- en klusworkshop is 
gepland op 1 april 2007, om 11:00 uur, 
locatie de Burcht te Hilversum. 
 
 
Voor wie? 
 
Spelers die een nieuw wapen nodig hebben 
of spelers en figuranten die willen helpen om 
de Arcana voorraad te herstellen en aan te 
vullen kunnen zich inschrijven. Graag zo 
snel mogelijk inschrijven indien je wilt komen. Het is nog mogelijk om twee 
dagen voor de workshop definitief door te geven welk wapen je wilt maken. De 
spelers informatie wordt bij tijdig inschrijven vooraf verstuurd, zodat je zeker 
weet dat het wapen past bij de klasse van jouw personage. 
 
 
Algemene informatie wapen- en klusworkshops 
 
Op deze workshops kun je live roleplay wapens (leren) maken. Daarnaast kun je 
je laten informeren over het maken van wapenrusting. Tevens worden reparaties 
uitgevoerd of wapens gemaakt voor figuranten door leden met enige ervaring. 
De workshops beginnen rond 11:00 uur met een centrale uitleg en daarna kan 
iedereen aan de slag. Ervaren wapenmakers lopen rond voor aanwijzingen en 
het beantwoorden van vragen. Je krijgt het wapen op de workshop niet helemaal 
af. In ieder geval moet je thuis nog 6 tot 8 lagen latex op het wapen aanbrengen. 
De benodigde materialen en instructie krijg je mee. 
Veel van onze kennis over het maken van deze wapens vind je in het boekje 
"Wapens & Wapenrusting". Het is handig om vóór je naar de wapenworkshop 
afreist, het boekje goed door te lezen. 
Het maximum aantal leden dat kan deelnemen is 10. Het gaat dan om 8 mensen 
die nieuwe wapens maken, 2 mensen die klussen en reparaties uitvoeren voor 
Arcana. De volgorde gaat op datum van inschrijving, echter: Spelers die een 
wapen nodig hebben voor de komende live hebben voorrang (mits ze zich op 
tijd inschrijven). Je kunt je opgeven voor de workshop via de Arcana 
webpagina. De kosten voor deelname bedragen 6 euro en daarnaast betaal je 
voor de gebruikte materialen. Betaal bij voorkeur tijdens de workshop. Lunch 
wordt verzorgd en is inbegrepen. 
De workshop is op: 

�� 1 april 2007  (voorrang voor ingeschreven Bron spelers) 
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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. Een routebeschrijving ontvang je na je 
inschrijving. 
 
 
De regels 
 
Alleen leden kunnen zich inschrijven voor lives, workshops en andere 
activiteiten van Arcana. 
 
 
Wapens en materiaalprijzen 
 
Houd rekening met het volgende: 

�� Niet iedere personageklasse kan of mag op de live ieder wapen 
gebruiken. Bovendien zijn er verschillen in wapenregels van de diverse 
rollenspelverenigingen. Doe bij twijfel altijd eerst navraag. 

�� Je kunt op de workshop maar één wapen maken. Het is echter wel 
mogelijk om het materiaal voor een extra wapen te bestellen. We nemen 
het dan mee zodat je het op de workshop kunt kopen. 
 

Wapen Formaat Kosten 
Dolk tot 40 cm lang €    9,- 
Kort zwaard 40 tot 70 cm lang €  16,- 
Lang zwaard 75 tot 100 cm lang €  20,- 
Tweehandig zwaard 105 tot 125 cm lang, kern 12 mm ø €  29,- 
Tweehandig zwaard 125 tot 150 cm lang, kern 16 mm ø €  38,- 
Korte bijl 40 tot 70 cm lang €  13,- 
Tweehandige bijl 75 tot 110 cm lang, kern 12 mm ø €  23,- 
Korte knots 40 tot 70 cm lang €  16,- 
Tweehandige knots 75 tot 110 cm lang €  23,- 
Staf 40 tot 70 cm lang €  11,- 
Klein schild circa 45 cm diameter €  11,- 
Middelgroot schild circa 60 cm diameter €  13,- 
Groot schild maximaal 80 cm diameter €  16,- 
Gelatext schild circa 50 cm diameter €  18,- 

 
Tot ziens op de workshop! 
 
Kino Verburg, Sander ten Napel en Robin Gilijamse 
Telefoonnummer (voor de workshop): 06-14380161 
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Puerto Diablo 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 tot en met 17 juni 2007 presenteert rollenspelvereniging Arcana “Puerto 
Diablo”; een spel dat zich afspeelt in de West in de zeventiende eeuw (1663); 
de tijd van de boekaniers. 
We spelen in België op het terrein van de Heuvelsven te Dilsen. De kosten 
zullen 90 euro bedragen. Voorwaarde om mee te doen is dat men lid is van 
rollenspelvereniging Arcana. 
 

Wat is Puerto Diablo niet? Wie een fantasy-rollenspel 
verwacht, komt bedrogen uit: Er is geen bos vol boosaardige 
monsters. Er is geen Duistere Tegenstrever die de wereld wil 
vernietigen. Er zijn geen helden met toverzwaarden, geen 
met vuurballen gooiende magiërs. 
Wat is Puerto Diablo wel? Een kans om een stukje geschie-

denis te beleven. De wereld van Puerto Diablo is vol gevaar. Grote, zeevarende 
landen beoorlogen elkaar voortdurend. Men heeft te vrezen van corrupte 
autoriteiten, spionnen, rovers en slinkse handelaren. 
De spelwereld wordt bevolkt door ambachtslieden, zeelui, zwervers, soldaten en 
heren en dames van stand. Men kiest dus niet voor een klasse als krijger of 
piraat, maar men begint als nettenboeter, dandy, kuiper, barbier, bedelaar of 
lichtekooi om enkele voorbeelden te noemen. 
 
Wij zetten bij dit evenement alles op alles om het zo mooi mogelijk aan te 
kleden. We verwachten van de spelers dat zij ook goed gekleed ten tonele 
verschijnen. Het is niet erg als een kostuum in 1663 eigenlijk twintig jaar uit de 
mode is. Wel storend is het als een kostuum eigenlijk uit de middeleeuwen of de 
negentiende eeuw komt. 



 27

 
Kortom: Puerto Diablo is een historisch rollenspel. Een weekend waarin we de 
zeventiende eeuw willen laten herleven. 
Dit is je kans om aan te monsteren. Schip ahoi. 
 
Webadres: www.puertodiablo.nl 
E-mail adres: info@puertodiablo.nl 
Postadres: Esschilderstraat 20 zwart, 2012 BD Haarlem 
 
Inschrijven kan door 90 euro over te maken naar: # 88.07.67.081 van de V.S.B. 
bank te 's Gravenhage, Nederland t.n.v. Arcana onder vermelding van Puerto 
Diablo 4, speler of figurant. 
 

 
Bestaande spelerpersonages die zijn meegevaren op de Zeearend krijgen 
voorrang tot 31 maart 2007. 
 
Voor de mensen die mee helpen opbouwen, is het mogelijk om vanaf donderdag 
te verblijven op het terrein. 
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Algemene mededelingen Arcana 
 
 
Adressenlijst Arcana 
 
Vorig jaar is met de Foliant een adressenlijst meegezonden. Aan het einde van 
dit jaar of begin volgend jaar zou dit herhaald kunnen worden, maar omdat er 
dit jaar redelijk veel nieuwe leden zijn bijgekomen, willen we eerst eenieder de 
kans geven om aan te geven of hij/zij wel op deze lijst terecht wil komen. 
Indien men niet op deze lijst vermeld wenst te worden, moet dit worden 
doorgegeven aan de secretaris van de vereniging. Dit kan per e-mail: 
bestuur@arcana.nl. Vergeet hierbij niet te vermelden waar het om gaat. 
Als je al eerder door hebt gegeven dat je niet op de lijst wilt komen, dan hoef je 
verder geen actie te ondernemen. 
 
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 
weekeinde). 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 2 - voorjaar 2007 deadline 2 mei 
��Nummer 3 - zomer 2007 deadline 8 augustus 
��Nummer 4 - najaar 2007: deadline 7 november 
��Nummer 1 - winter 2008: deadline 6 februari 
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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. 
 
Vragen over “De Bron” 
 
Indien je vragen of opmerkingen hebt over dit nieuwe evenement, mail dan naar 
info@arcana.nl. Kijk voor meer informatie op www.arcana.nl/de_bron 
Zie ook het artikel over De Bron in deze Foliant voor informatie over De Bron. 
 
Vragen over Elerion 
 
Indien je vragen of opmerkingen hebt van algemene aard of over de organisatie 
van de Elerion 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. 
 
Gerard Bloemers, Marco Lammers 
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Agenda 
 
 

Maart 2007 
 
 

2 t/m 4 maart 2007 
De Emphebion lentelive zal worden gehouen in het Brabantbos te Lierop. Zie 
voor meer informatie de website: http://www.emphebion.org/ 
 
 

11 maart 2007 vanaf 13:00 (of 12:00) 
RSV Arcana organiseert Figurantenbijeenkomst voor Elerion Live XXIV. 
De figurantenbijeenkomst wordt ditmaal gehouden in de Koornbeurs te Delft. 
Alle figuranten worden verwacht op deze bijeenkomst; ook crewleden zijn meer 
dan welkom. De figurantendag wordt voorafgegaan door een wapen / monster 
vecht workshop om 12:00 uur, ook in de Koornbeurs te Delft, mede 
georganiseerd door Kling, een "Middeleeuwse vechtclub". Meer informatie: 
Telefoon: 076 - 52 09 231 (Marielle Klerks, doordeweeks van 18:30 uur tot 
22:00 uur en in het weekend) 
 
 

9 t/m 11 maart 2007 
Legendfalls organiseert Legendfalls III: "What if dreams come true?" op het 
terrein van ‘de Buitenjan’ in Veldhoven Meer informatie kan worden gevonden 
op de webpagina van Legendfalls: www.legendfalls.nl 
 
 

9 t/m 11 maart 2007 
Oneiros organiseert Poort XXVII - “Gezuiverd”. Voor meer informatie, kijk op 
de site van Oneiros: www.oneiros.be 
 
 

23 t/m 25 maart 2007 
Rollenspelvereniging Arcana organiseert Elerion live XXIV - "Eindelijk 
rust" een rollenspel weekeinde in "Het Heuvelsven" te Dilsen in België. De 
inschrijving voor dit evenement is geopend. Meer informatie: Telefoon: 076 - 
52 09 231 (Marielle Klerks of Eric Vinken, doordeweeks van 18:30 uur tot 
22:00 uur en in het weekeinde). 
 
 

April 2007 
 
 

1 april 2007 
Rollenspelvereniging Arcana organiseert een wapen- en klusworkshop in 
"de Burcht" in Hilversum. Lees, voor meer informatie, het artikel over de 
Wapen- en Klusworkshop in deze Foliant. 
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14 april 2007 
Oneiros organiseert Manticore, een ééndags evenement. Voor meer informatie, 
kijk op de site van Oneiros: www.oneiros.be 
 
 

15 april 2007 
RSV Arcana organiseert Deelnemersdag De Bron I. 
Voor spelers en ouders/verzorgers vanaf 13:30 uur (tot uiterlijk 17:00 uur). 
Voor figuranten vanaf 18:30 uur (tot uiterlijk 21:30). De bijeenkomst vindt 
plaats in CafEETheater de Boulevard, St-Jansstraat 3a te Breda. 
 
 

27 t/m 29 april 2007 
Oneiros organiseert Caege Renaissance II - “Vae Maledictis”. Voor meer 
informatie, kijk op de site van Oneiros: www.oneiros.be 
 
 

Mei 2007 
 
 

4 t/m 6 mei 2007 
Rollenspelvereniging Arcana organiseert haar eerste rollenspel weekeinde 
voor jongeren van 14 t/m 17 jaar onder de naam De Bron I - “Vuurdoop” in 
"Ahoy" te Oosterhout. Voor meer informatie en inschrijven: Zie het artikel in 
deze Foliant of de Arcana website: www.arcana.nl 
 
 

4 t/m 6 mei 2007 
Maerquin organiseert haar Koninkrijk Malatië Weekeinde 20 “Een Wankel 
Evenwicht” in ’t Campvelt’ te Doornspijk. Zie voor meer informatie de website 
van Maerquin: www.maerquin.nl 
 
 

4 t/m 6 mei 2007 
Oneiros organiseert Saga V - “Revelatio Veritatem”. Voor meer informatie, kijk 
op de site van Oneiros: www.oneiros.be 
 
 

18 t/m 20 mei 2007 
Charm organiseert Charm XII te Oosterhout. Zie voor meer info de webpagina 
van Charm: www.charmlive.nl 
 
 

20 mei 2007 
Rollenspelvereniging Arcana organiseert de figurantendag voor Puerto 
Diablo 4. Zie voor meer informatie de aankondiging in deze Foliant. 
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Juni 2007 
 
 

15 t/m 17 juni 2007 
Rollenspelvereniging Arcana organiseert Puerto Diablo 4. Zie voor meer 
informatie de aankondiging in deze Foliant. 
 
 

Juli 2007 
 
 

23 t/m 27 juni 2007 
Zie voor meer informatie over de Emphebion zomerlive de website van 
Emphebion: http://www.emphebion.org/ 
 
 

Augustus 2007 
 
 

24 t/m 26 augustus 2007 
Dawn organiseert Live V "Portaal der Elfen" in kampeerboerderij ‘De Veldhof’ 
in Kring van Dorth. Zoals altijd kenmerkt Dawn zich door fantasierijke, 
boeiende en humorrijke weekeinden met een grote mate van invloed door de 
spelers. De locatie ligt in een landelijke omgeving en beschikt over een 
sfeervolle herberg en houten blokhutten (met britsen) om in te slapen. Voor 
meer informatie, e-mail Marcel Koopman: marcelkoopman01@planet.nl of 
kijk op de webpagina: www.dawnlrp.tk 
 
 

Oktober 2007 
 
 

5 t/m 7 oktober 2007 
Rollenspelvereniging Arcana organiseert Elerion live XXV, een rollenspel 
weekeinde in "Het Heuvelsven" te Dilsen (België). 
Inschrijving voor dit evenement is pas mogelijk na afloop van Elerion live 
XXIV. Meer informatie: Telefoon: 076 - 52 09 231 (Marielle Klerks of Eric 
Vinken, doordeweeks van 18:30 uur tot 22:00 uur en in het weekeinde). 
 
 

November 2007 
 
 

9 t/m 11 november 2007 
Maerquin organiseert haar Koninkrijk Malatië Weekeinde 21 in Loon op Zand. 
Zie voor meer informatie de website van Maerquin: www.maerquin.nl 
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December 2007 
 

27 t/m 30 december 2007 
De Emphebion winterlive zal worden gehouen in het Brabantbos te Lierop. Zie 
voor meer informatie de website: http://www.emphebion.org/ 
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Rollenspelvereniging Arcana 
   
  Waterwerk 51, 3063HB ROTTERDAM 
 


