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Beste leden, 
 
we proberen altijd iets van een thema te verzinnen voor iedere Foliant. Soms is 
het een vakantienummer, dan een Puerto uitgave of een Bronvermelding, maar 
deze keer was de inspiratie een beetje op. Een blik naar buiten deed ook al geen 
goed: Het bleef maar kwakkelen en daarom hebben we dat als thema genomen. 
Laat Jacco nu niet denken dat we een heel nummer aan hem gaan wijden, de 
uitdaging is leuk, maar het is wel een beetje veel. (niet dat we geen nummer vol 
zouden kunnen krijgen, dat is de uitdaging niet!) 
Wat kwakkelt er allemaal in Arcana-land? In elk geval niet de PR-groep want 
zoals je kunt lezen heeft die groep onze vereniging met verve gepromoot op 
CastleFest. Drie -vooral zonnige en gezellige- dagen in Lisse met plezier, 
enthousiaste mensen maar ook lastige paaltjes! Ach, je had er moeten zijn… 
De Elerion kerngroep kwakkelt wel een beetje: Ze zoekt meer actieve leden. De 
rangen kunnen wel wat aanvulling gebruiken van enthousiaste mensen die wat 
van hun vrije tijd in de vereniging willen steken. 
Bij de Bron wordt zeker niet gekwakkeld; de voorinschrijving van het tweede 
evenement is nu al een succes, een teken van waardering van alle deelnemers. 
Een kwakkelpunt (Hee, dat levert veel punten op bij Scrabble!) bij meerdere 
evenementen is de lijst met gevonden voorwerpen. Kijk in deze Foliant of er 
wat van je bij is. Menig kleding- of uitrustingstuk wil dolgraag met zijn of haar 
eigenaar worden herenigd. 
Een ander kwakkelpunt bij menig live is het verkrijgen van een vaardigheid. 
Hoe vaak zie je leuke zaken aan je neus voorbij gaan doordat de figurant(e) die 
je wat zou leren je kaart weer eens niet heeft bijgewerkt? Mogelijk dat het 
artikel in deze Foliant je nieuwe inspiratie kan geven. (Mensen die buitenspelse 
literaire vaardigheden willen vergaren, kunnen zich natuurlijk altijd wenden tot 
de dankbare redactie van dit schrijven.) 
Om veel gekwakkel te voorkomen, heeft onze secretaris zitten broeden en zijn 
ei komt in deze Foliant (eindelijk?) uit. De moeite waard om eens aandachtig 
door te nemen, lijkt ons. 
Het belangrijkste potentiele kwakkelpunt hebben we tot het laatst bewaard: Je 
medische gegevens. Lees dit artikel aandachtig door: Laat de vereniging en de 
spelleiding van een evenement zo min mogelijk kwakkelen en zorg dat je 
gegevens up-to-date zijn! Je weet nooit wanneer het nodig is. 
Andere zaken die deze Foliant nog aan bod komen: De nieuwe Arcana, Elerion 
en De Bron opslag is geregeld, Puerto Diablo 4 was een succes, Elerion XXV 
staat in de startblokken en daar zal het vuur aan je schenen worden gelegd... 
 
Veel lees- en spelplezier gewenst, 
 
Marco Lammers en Gerard Bloemers. 
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Castlefest groot succes! 
 
 
3, 4 en 5 augustus werd Castlefest georganiseerd; een jaarlijks evenement 
rondom kasteel de Keukenhof in Lisse, vol met van alles op het gebied van 
fantasy, gothic, middeleeuwen, keltisch, re-enactment, etc. Arcana was er weer 
bij, net als voorgaande jaren, om zichzelf te promoten. Dat kun je natuurlijk 
doen met een kraampje en wat flyers (en die hadden we ook), maar eigenlijk 
moet je helemaal niet praten over rollenspel, maar het ervaren! Dus hadden we -
net als op vorige evenementen- een kort scenario bedacht, waardoor bezoekers 
van Castlefest in een ruim half uur konden kennismaken met rollenspel. 
Kostuum aan, zwaard of krachtbol in de hand en gaan! Voor de gelegenheid 
maakten we gebruik van een klein stukje bos naast het kasteelpark. 
 
Het verhaal draaide om een bezweerder die een ritueel wilde uitvoeren om een 
Wachter op te roepen die zijn dorp zou kunnen beschermen tegen bandieten. 
Uiteraard ontbrak hiervoor nog één ingrediënt, namelijk een tak van een 
dryadeboom. Vervolgens werden de spelers geconfronteerd met een 
houthakkende, trouwlustige oger, hysterisch huilende dryaden en een dubieuze 
magiër met een vervalste tak, om uiteindelijk het ritueel te kunnen uitvoeren en 
tenslotte het gevecht aan te gaan met een op hol geslagen Wachter. 
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De reacties waren zonder uitzondering geweldig. Dit weekend bevestigde 
nogmaals dat deze benadering erg goed werkt om mensen duidelijk te maken 
wat rollenspel op de Arcana-manier inhoudt en om ze enthousiast te maken 
voor onze hobby en onze vereniging! De flyers zijn allemaal op gegaan en er 
werd nu al door deelnemers gevraagd wat voor scenario er op de midwinterfair 
zou worden gedaan. Men kijkt dus reikhalzend uit naar de volgende PR 
activiteit van Arcana! Foto’s van het weekend zullen zo snel mogelijk op de 
Arcana website worden geplaatst. (En dat is intussen gedaan, red.) 
 
Het nadeel van deze aanpak is natuurlijk dat we aanzienlijk meer mensen nodig 
hebben om te helpen. Bij deze dan ook een heel groot dank-je-wel voor alle 
vrijwilligers die zich hebben ingezet voor Arcana op Castlefest!! Een extra 
applaus voor de diehards die mee hebben geholpen om de opslag in te ruimen: 
Chapeau! Ook applaus voor Jeroen, die alles van te voren in de berging heeft 
klaargezet. Aureus de draak werd zeer gewaardeerd. Richard, bedankt dat je 
weer met je 'huisdier' hebt rondgereden en ook heel erg bedankt voor alle sfx en 
vuurampullen. We hebben met veel plezier vuurballen op onze argeloze spelers 
gegooid! 
 
Voor iedereen die door bovenstaande enthousiast is geworden: Op 8 en 9 
december staat Arcana ter promotie weer op de midwinterfair van het Archeon. 
Noteer deze data en geef je op als vrijwilliger via pr@arcana.nl! 
Dat weekend zal ook de PR-Arcana wisseltrofee weer uitgereikt worden aan de 
meest enthousiaste vrijwilliger van dat weekend. Deze fabuleuze prijs werd 
voor het eerst uitgereikt en Joris Huijs was de gelukkige. Hij heeft zich van 
donderdagavond tot zondagavond ingezet voor ons; een terechte winnaar! 
Mocht je ook een half jaar lang een glow-in-the-dark werpschedel in de kast 
willen hebben staan, zorg dan dat je erbij bent! Uiteraard verwachten we dat 
Joris zijn eer komt verdedigen... 
 
Nogmaals erg bedankt aan al onze vrijwilligers en tot de volgende keer! 
 
 
De PR commissie 
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De Elerion Kerngroep 
 
 
Wat is die kerngroep? 
Een club mensen die elke 6 weken bij elkaar komen, op wisselende lokatie in de 
zuidelijke randstad. 
 
Wat doet die kerngroep? 
Alle zaken die bij een live te pas komen bespreken, becommentariëren en 
realiseren. 
 
Hoe groot is die kerngroep? 
Te klein... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

help mee, kom in de kerngroep! 
 
Elke 6 maanden een Elerion live: Scenario, props, wapens, kleding, special 
effects en een hoop logistiek. 
Voor al deze onderdelen zoeken we mensen; mensen die willen schrijven aan 
scenario, bouwen aan een monster of kleding of wapens willen maken, het 
evenement willen plannen en daarbij in de kerngroepvergaderingen mee willen 
denken over alle andere elementen van de komende live. 
 

help mee, kom in de kerngroep! 
 
Wil je meedoen en meedenken? Stuur dan een mail naar info@arcana.nl en 
kom naar de eerste Elerion kerngroepvergadering na Elerion live XXV. 
 
 
Kerngroep Elerion 
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De Bron 2: Troebele Wateren 
 
 
Na een immens succesvol eerste Bron-evenement, Vuurdoop, loopt de 
voorinschrijving voor het volgende evenement storm! Zowel figuranten als 
spelers hebben zich reeds in grote getale aangemeld voor volgend jaar. 
 
De kerngroep is begonnen met de voorbereidingen: We zijn bezig met de 
begroting; de administratie wordt gestroomlijnd; het bedenken van nieuwe 
verhaallijnen heeft een aanvang genomen, projecten om aan te klussen zijn al 
voorzichtig geopperd; wapens en kleding moet gerepareerd worden in 
voorbereiding op het volgende evenement; de flyers zijn aangepast aan de 
nieuwe data en er is al flink reclame gemaakt (zie het verslag over Castlefest!). 
Dit is nog maar een deel van de taken waar we mee bezig zijn. 
 
Wat voor gevolgen zal de machtswisseling van de ambtenaren van de Jaden 
Hemelkeizer naar de militairen van de Generaal hebben voor de jonge kolonie? 
Zullen de zegels op de Zwarte Tombe stand houden of zullen we daar nog meer 
van horen en zal de Tombe nog meer ondode dienaren op de jonge kolonisten 
loslaten? Zal de rondreizende karavaan van Rachid Ibn Rakal Nieuw-Karnavon 
opnieuw bezoeken na de tragische dood van enkele leden? En zo ja, welke 
bijzondere en exotische voorwerpen zullen dan weer te koop worden 
aangeboden? Hoe zullen de stammen van hagedismannen reageren op het 
militaire bewind van Nieuw-Karnavon? Wat is de mysterieuze Scarabee van 
plan met zijn bloeddorstige zwarte woestijnkrijgers, de Abedah? Waarom 
trekken steeds meer Hoeders zich terug naar de heilige Bron? Welke geheimen 
zal het blakerende zand van de woestijn van Redoban nog prijsgeven? En waar 
is Hendrik, baron van Karnavon, nu zijn mensen hem het hardste nodig hebben? 
Kortom, er liggen nog duizend-en-één vragen die beantwoord moeten worden! 
Doe mee en ontdek de antwoorden op De Bron 2: Troebele Wateren. 
 
Voorinschrijven kan via de website van Arcana; bij opening van de inschrijving 
volgend jaar zullen voorinschrijvers voorrang krijgen. 
 
Tot ziens op De Bron 2! 
 
 
Kerngroep De Bron 
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Puerto Diablo 4: De Enquête 
 
 
Dit jaar was Puerto Diablo heel anders dan anders: Voor het eerst speelden we 
op een andere locatie; het welbekende Heuvelsven. Bij deze locatie hoorde ook 
een andere setting: Geitenkopbaai. Dit dorp hebben we bewust heel anders 
ingevuld dan Puerto Diablo (niet alleen de naam van het evenement, maar ook 
van de oorspronkelijke setting). Op enkele uitzonderingen na werd deze 
wisseling van spelelementen goed ontvangen. Enkele deelnemers hadden 
moeite met de streng protestantse aard van de setting. 
 
Voor de organisatie was dit een pittige Puerto. Het grootste verschil zat in het 
feit dat we deze keer niet de haast unanieme lof kregen van de voorgaande 
jaren. Deels lijkt dit in de setting te zitten. Daar speelt smaak een grote rol. Voor 
mijzelf was deze keer vooral heel anders doordat we een eenmalig bezoek aan 
een haventje naspeelden, in plaats van een doorlopend scenario zoals de eerste 
drie keer. Daarnaast speelde de andere aard van het spelterrein een grote rol. 
Heuvelsven is veel groter dan Capelle en heeft veel meer over het terrein 
verspreidde gebouwen, die allemaal de nodige aandacht vragen. 
 
 
Ik zal enkele punten die in de enquete naar voren kwamen toelichten: 
 
-Het eten was vrijdag laat. Omdat we lang moesten wachten op een aantal zeer 
belangrijke kostuums, is de aanvang van het spel uitgesteld. Omdat het eten 
tijdens het spel was gepland, verschoof ook dat tijdstip. Achteraf een verkeerde 
beslissing. Beter was geweest alvast te eten. Nemen we mee voor de volgende 
keer. 
 
-Het eten was zaterdag laat. Helaas stond de auto van de kok vast op de 
parkeerplaats van de supermarkt. Iemand had zijn auto er voor geparkeerd. Dit 
zorgde voor een enorm oponthoud. 
 
-De setting was te streng en daardoor moeilijk speelbaar. Tsja. Over smaak valt 
niet te twisten. Ons idee was om het dorp zelf streng te maken, zodat enkele 
andere locaties aantrekkelijk werden voor vrijzinniger spel (WIC-post, 
Uitgestotenenkamp, Overbaai). Niet iedereen heeft dit opgepakt en een enkeling 
nam er zelfs aanstoot aan. Volgende keer beter. In Nieuw Amsterdam is de sfeer 
weer heel anders en hopelijk vindt men daar wel de aansluiting die in 
Geitenkopbaai miste. 
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-De dorpelingen konden hun plot niet goed kwijt. Veel deelnemers keken qua 
plannen vooral naar de Zeearend en het verdere verloop van de cyclus Puerto 
Diablo weekenden. Daardoor was er vanuit de spelers niet zo veel animo zich 
bezig te houden met de problemen van de locale bevolking. Hierdoor 
ontstonden er twee werelden die elkaar blijkbaar te weinig tegen kwamen en 
niet voldoende verstrengeld raakten. 
 
-Het regelboekje is verouderd. Inderdaad. Uit financiële overwegingen hebben 
we er voor gekozen deze pas volgend jaar te vervangen. We willen zeker drie 
jaar in Nieuw Amsterdam blijven en daar eventuele verwijzingen in het boekje 
op richten. Een eenmalig bezoek was niet aantrekkelijk genoeg om veel kosten 
voor te maken. 
 
-Er is onduidelijkheid over fysiek contact en afnemen van spullen. Eigenlijk is 
er wel duidelijkheid. Je mag eenvoudig niet pakken, sjorren, duwen en spullen 
daadwerkelijk met geweld (hoe licht dan ook) van elkaar afnemen. Als je iets 
wilt stelen van het lichaam van een ander, kan dat met de vaardigheid “beurzen 
snijden”. Uiteraard doen sommige mensen soms een toneelgevechtje, maar dit is 
altijd met wederzijdse instemming en bovendien in hoge mate geënsceneerd. 
 
-Het WC-papier was op op zaterdagavond. Een treurig misverstand. Het was in 
overvloed aanwezig, maar niet op een handige plek neergezet. De verklaring is 
dat we vanuit de ervaring met het centrale wc-gebouw in Capelle, niet 
ingespeeld waren op een situatie met heel veel gebouwen, elk met eigen 
toiletvoorziening. Ook dit is iets, waar we in de toekomst beter rekening mee 
gaan houden. 
 
 
Gelukkig waren er ook de nodige positieve uitingen: 
 
-Het uitserveren van het eten werd erg goed ontvangen. Het spel werd niet 
opgehouden door het wachten in een rij. Hulde en lof voor de koks en hun 
“personeel” 
 
-De kostuums waren weer tip top in orde. De witte kapjes en quakerhoeden 
maakten het helemaal af. De kledinggroep heeft zich weer eens van haar beste 
kant laten zien. 
 
-Briefing was compact dit jaar. De bekendheid van de deelnemers met het spel 
is dermate groot dat de speech van voorgaande jaren flink ingekort is. Dit dan 
weer met als risico dat bepaalde zaken overgeslagen worden. Het blijft 
natuurlijk afwegen. Doorgaans werd het zeer prettig gevonden dat er niet teveel 
tijd aan besteed werd. 
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-Het decorwerk werd weer enorm gewaardeerd. Met name de aankleding (en 
detaillering) van het indianenkamp, de indiaanse begraafplaats, de WIC-
handelspost en de ruïnes gooiden hoge ogen. Verder werden de met kajuit 
gecompleteerde Zeearend en de berenklemmen vaak genoemd. 
 
-De dorpelingen zetten de sfeer echt goed neer. De ouderlingen en de predikant 
waren echt de boegbeelden van de samenleving van Geitenkopbaai. Na de 
spelstop op zondagmiddag, is de dominee zelfs nog verzocht zijn preek af te 
maken… 
 
-De locatie was bijzonder sfeervol. Uiteraard niet onze verdienste, maar een 
waarheid als een koe. Heuvelsven is erg mooi. 
 
-Krokodil was een goede toevoeging. Via Michiel in wetsuit het ding plotseling 
tot leven te laten komen was goed eng. De gevechten met de krokodil werden 
enorm gewaardeerd (en liepen zeer bloederig af). 
 
-De incheck verliep veel gestructureerder dan voorgaande jaren. De extra rust 
door op donderdag aan te komen en de luxe van een gebouw t.o.v. een tent, zijn 
volgens mij de redenen daarvoor. We gaan proberen volgend jaar weer deze 
structuur er in te brengen. 
 
 
Conclusie: 
 
Onze conclusie na de evaluatie is dat deze live meer diepte- en hoogtepunten 
heeft gehad dan de voorgaande. Veel deelnemers noemen het de beste Puerto 
ooit, terwijl anderen tegen de eerdergenoemde klachten aanliepen. 
Volgens ons is het vooral belangrijk dat de communicatie (vooraf, tijdens en na 
het evenement) tussen de organisatie en de deelnemers beter verloopt. De 
meeste problemen hadden gemakkelijk voorkomen kunnen worden. 
Wij gaan ons daarin scherper opstellen en vragen jullie als er iets is, daar vooral 
niet mee te blijven lopen, maar het tijdig kenbaar te maken. Alles dat goed gaat, 
willen we uiteraard zo houden (of nog beter doen �). 
 
 
Sander ten Napel 
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Puerto Diablo 4: Een Verslag 
 
 
Verslag van de gebeurtenissen te Geitenkopbaai 
 
“Op vrijdagavond doen twee schepen Geitenkopbaai aan: De Vlieghende Visch 
zet slechts enkele passagiers af bij het kleinere Overbaai. De Zeearend heeft 
echter dringend proviand nodig en meert af bij de WIC-post. De commandeur 
Leendertz van de WIC, zijn secretaris en de notabelen van het dorp staan op de 
kade. 
Geitenkopbaai blijkt een kolonie van de volgelingen van wijlen de 
Amsterdamse dominee Toorenvliet. De kolonisten zijn pacifisten en 
verafschuwen geld. De WIC-post lijkt er niet helemaal goed mee samen te gaan. 
Onder andere omdat er een militante, voormalige oorlogskapitein – Simon van 
Bergen – rondhangt. 
Allen die door kapitein Egbertszoon niet vertrouwd worden, krijgen een 
slavenband omgeslagen en dienen zich regelmatig te melden bij de WIC-post. 
Na verloop van tijd komt het vlot van Overbaai -in een ruime bocht om de 
krokodil “de ouwe taaie” heen- aangeroeid en de mensen van de Vlieghende 
Visch voegen zich bij de andere nieuwelingen. 
Daarna is het tijd om te eten. In de eetzaal is men getuige van een vreemd 
tafereel: Meindert Molenaer, een dorpeling, is betrapt op het bezit van geld en 
wordt verstoten door de dorpsoudsten. Deze zielepoot wordt daarna straal 
genegeerd door zijn voormalige vrienden en familie. Zo leren de nieuwelingen 
al snel de minder prettige kant kennen van deze vreedzame en vrome 
gemeenschap. Wanneer predikant Beekman zijn stem wil verheffen, wordt hij 
overstemd door de roothuyden aan de overkant van de baai die een dode 
bijzetten op hun heidense begraafplaats. De trommels en gezangen zijn 
angstaanjagend. 
Al snel ontdekt men dat in de bosrand een schamel kamp is waar de verstotenen 
zich ophouden. Maar het bos is gevaarlijk. Connel de Ier wordt door de 
indianen gegrepen en meegesleurd naar hun kamp. Flea gaat naar de roothuyden 
toe om Connel vrij te praten en na stevig onderhandelen lukt dat ook. 
Later op de avond wordt onverhoeds kapitein Egbertszoon door de roothuyden 
gevangen genomen en stevig aan de tand gevoeld. Met zware verwondingen, 
meer dood dan levend, wordt hij in het dorp teruggebracht. Het gerucht gaat dat 
de kapitein door middel van heidense rituelen vervloekt is, iets waar de zeeman 
zich zelf ook zorgen over lijkt te maken. 
De ouderlingen gaan overleggen met de roothuyden, om erachter te komen wat 
er toch aan de hand is. Het gesprek gaat moeizaam, maar het blijkt dat de 
roothuyden zich druk maken over al die grote kano’s die steeds arriveren en de 
toenemende aantallen musket-dragende bleekgezichten die aan land komen. 
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Ondertussen lopen de spanningen op tussen de vloekende en ruige of 
flamboyante buitenstaanders en de dorpelingen. De drie ouderlingen -die de wil 
van de overleden dominee verkondigen- klagen steen en been bij de 
commandeur van de WIC. 
Op het meer valt de oude taaie het vlot aan. De indianen en Flea besluiten het 
beest te doden. Dat lukt, maar wel ten koste van Flea’s linkerarm en een been 
van een van de bootsmannen. 
De roothuyden beginnen zich in de loop van de dag steeds vrijpostiger op te 
stellen. Ze komen het dorp in en nemen van alles mee dat los ligt. Ze lijken 
vooral geïnteresseerd in vuurwapens. Zelfs de medicijnman komt in het dorp 
rondkijken. Het blijkt dat hij komt onderhandelen over het sturen van een 
gemeenschappelijke krijgspartij naar de vijandelijke stam van de bleekgezicht 
Spanjaarden. Bij het zien van zeekaarten met hele grote itori’s (krokodillen) 
haakt de medicijnman echter af. Ook als de levering van de beloofde (?) 
musketten uitblijft, daalt het humeur van de roothuyden en ’s avonds lijkt het 
opnieuw tot strijd te komen en nemen de roothuyden hun dreigende houding 
weer aan. 
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De oorspronkelijk Franse bewoners van Puerto Diablo, die de kern vormden 
van het oude Vrijbuiterseiland, hebben hun intrek genomen in een huisje op 
Overbaai. De daar wonende taxidermist Gabriel le Loup en diens bediende 
Hermine, blijken goed overweg te kunnen met de wetenschappers en filosofen 
onder de nieuwelingen en men besluit een soiree te organiseren. 
Op instigatie van Hermine doen de ouderlingen echter een onderzoek waaruit 
blijkt dat de taxidermist een duivelsaanbidder is die in dienst van de 
Zonnekoning zwarte missen organiseert. De beste man vlucht het bos in. De 
soiree vind uiteindelijk in uitgeklede vorm plaats in het verstotenenkamp. 
Als Gabriël de fout maakt om langs de heidense begraafplaats te sluipen (hij 
kan niet meer via het dorp en het vlot naar zijn huis) om nog wat op te halen, 
wordt hij door de roothuyden gedood. 
Zaterdagavond gebeurt er van alles: De meer geweldadige types onder de 
vluchtelingen van Puerto Diablo overmeesteren de commandeur en de 
secretaris van de WIC en willen Simon van Bergen (een kapitein van de WIC, 
die duidelijk ontevreden is over zijn promotie naar Geitenkopbaai) kapitein 
maken. Van Bergen wijst er op dat er al een kapitein is, dat men ’s nachts de 
baai niet uit kan varen en dat het schip eerst nog op averij moet worden 
nagelopen. Uit angst de boot te missen of haar weer uit handen te geven, 
brengen velen de nacht door op de Zeearend en bewaken haar goed. 
De roothuyden stelen ondertussen het kind van Saskia en Hendrik Molenaer 
(ouderling). De ouderlingen gaan ziedend het bos in om te onderhandelen, maar 
komen onverrichter zake weer terug. Het zou een eerlijke ruil zijn, in verband 
met een oude schuld van de blanken… 
De volgende ochtend weet kapitein Lodewijck Egbertszoon de mensen op het 
schip tot kalmte te manen en laat de grootste onruststokers aan land zetten. Net 
als hij weg wil varen, klinken de trommels van de roothuyden. Deze komen 
erop toezien dat iedereen met een ‘pang’, die geen vriend is van hen of 
volgeling is van dominee Torenvliet, aan boord van de grote kano gaat. Tevens 
wordt op aandringen van de medicijnman de WIC-post voorgoed gesloten. In 
ruil daarvoor krijgen Saskia en Hendrik hun baby terug. Kapitein Egbertszoon 
neemt de oproerkraaiers daarop toch aan boord en zeilt weg. 
Op zee slaan de muiters toe. De kapitein wordt gedood en overboord gegooid. 
Flea probeerd hem nog te redden door hem na te springen, maar vergeefs. 
Enkele muiters belanden ook in het water. Flea en enkele muiters vinden de 
dood in de Baai na een worsteling in het water. 
En zo vaart de Zeearend weg richting Nieuw Amsterdam onder bevel van 
kapitein Simon van Bergen, Geitenkopbaai in een staat van ontzetting 
achterlatend. 
 
 
Sander ten Napel 
 



 14

Inschrijving Elerion live XXV 
Inschrijfformulier ARCANA Elerion live XXV “Vertrouwen Beschaamd” 
op 5, 6 & 7 oktober 2007 op "Het Heuvelsven" te Dilsen in België. 

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

Ik wil meedoen als: � figurant 
Spelersplekken zitten reeds vol! 

� 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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Gevonden op Elerion live XXIV 
 
 
De afgelopen Elerion live is weer het e.e.a. blijven liggen. Deze spullen zullen 
uiterlijk bewaard worden tot een dag na de komende Elerion live, daarna is het 
van de vereniging of gaat het weg. We zien graag dat de eigenaar zijn of haar 
bezit voor deze dag meeneemt. Als mensen iets herkennen, kunnen ze een 
meeltje sturen naar: info@arcana.nl. 
 
Er ligt hier: 
 
�� Een pijl van 44 cm met een rode veer 
�� Een Maglite (groot), kleur zwart 
�� Zoutvaatje 
�� Zilverkleurige beker 
�� Crèmekleurige mok met oor 
�� Glazen mok met oor 
�� Zilverkleurig schaaltje 
�� Diep bord wit met een stukje uit de rand 
�� Diep bord zilverkleurig 
�� Houten schaal/bak/bord met waaier motief op de bodem en een sierrand 
�� Houten slabak 
�� Een bestekset van lepel, vork en mes zilverkleurig met een houten handvat 
�� Zilverkleurig mes 
�� Een paar (2) identieke vorken met een motiefje op het handvat 
�� Een vork met een zwart handvat 
�� Leren polsbandje met “Y VIVA” erop 
�� Grote houten lepel 
�� Zwart T-shirt met lange mouwen maat M van het merk Clock House 
�� Een leren tasje van Silverback 
�� Klein leren tasje uit twee stukken leer met koortje voor om de nek 
�� Donkergroen tuniek met een voorsluiting met een leren rand en een 

crèmekleurige veter -geschatte- maat L, wellicht XL. 
�� Spijkerbroek met kapotte pijpen van het merk Overzeas, maat 36 
�� Zwarte leggingachtige broek met knoopsluiting aan de zijkant 
�� Dunne leren riem uit twee dezelfde stukken 
�� Zwarte jogging/trainingsbroek, merk Leopard, basis maat M 
 
Esther Buller 
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Hoe leer ik een vaardigheid? 
 
 
Het rollenspelsysteem van Arcana is gebaseerd op vaardigheden. Je personage 
wordt weliswaar sterker bij het overleven van lives, maar wil je jezelf echt 
ontwikkelen dan leer je een vaardigheid! 
 
 
Wat wil ik leren en hoe doe ik dat? 
 
Je hebt nagedacht over jouw personage: Wat voor type is het, hoe verdient 
hij/zij geld, wat vindt hij/zij belangrijk? Je hebt daarom vast ook wel nagedacht 
over waar je goed in bent of waar je goed in zou willen zijn. 
 
In de Lex kun je algemene 
informatie over vaardigheden 
terugvinden, maar deze informatie 
is zeker niet volledig. Op de live 
zelf tref je vele andere mensen: 
Van sommige zie je direct wat ze 
doen (bijvoorbeeld smid, 
leerwerker of boogschutter), van 
andere personen is het veel minder 
duidelijk: Houdt dus je ogen open! 
 
Leermeesters zijn degenen die jou 
uiteindelijk echt een vaardigheid 
kunnen bijbrengen. Zie je iemand 
bezig met iets wat jij graag zou 
beheersen, spreek die persoon dan 
op een geschikt moment aan. Wie 
weet kan deze persoon je vertellen 
hoe jij het ook kan leren. Wie weet 
is hij of zij zelf wel leermeester? Arcana is een rollenspelvereniging; vraag dus 
niet op vrijdagmiddag aan iedereen die je tegenkomt: “Ben jij leermeester?”, 
maar probeer er via rollenspel achter te komen of iemand de door jou gewenste 
vaardigheid beheerst. Vervolgens zul je de leermeester moeten overtuigen dat jij 
de meest geschikte leerling bent om juist die vaardigheid te leren. Dit kost 
zonder meer enige inspanning: Jezelf bewijzen is bij elke leermeester anders; 
betaal je lesgeld of lever je een aantal diensten aan je leermeester? Bewaak je 
hem of haar met je leven of verkoop je zelfs je ziel ervoor…? Als je eenmaal 
hebt bewezen dat je een geschikte en gemotiveerde leerling bent, kun je worden 
aangenomen als leerling. 
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De regels 
 
Een vaardigheid leren kost meerdere maanden. Gedurende deze tijd zal je bij je 
leermeester moeten blijven en lessen moeten volgen; dit alles vind plaats tussen 
2 lives. Mocht het zo zijn dat je beoogde leermeester voor het einde van de live 
vertrekt of overlijdt, dan kan je dus niet onderwezen worden! 
 

Normaal gesproken kan je bij twee leermeesters tegelijk in de leer zijn en dus 
twee vaardigheden leren; één op praktisch- én één theoretisch gebied. 
Uitzonderingen zijn enkele moeilijkere vaardigheden: Deze vergen al jouw 
aandacht in de tussenliggende maanden. 
 
Veel plezier! 
 
De spelregelgroep Elerion / De Bron 
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Van de Secretaris 
 
 
Als alles goed is gegaan, zit bij deze Foliant een nieuwe adressenlijst. Normaal 
gesproken publiceren we die lijst in februari, maar met de introductie van De 
Bron kreeg Arcana er opeens een fors aantal minderjarige leden bij. Na flink 
wat onderling overleg leek het ons toch niet de bedoeling om alle namen, 
adressen en telefoonnummers op de lijst te zetten. Vandaar dat je nu alleen je 
naam terugvindt, je woonplaats (handig als je wilt weten wie in je buurt woont, 
om een lift te regelen bijvoorbeeld) en je e-mail adres. 
 
 
 
 
 
Dat e-mail adres, daar hebben we nog meer plannen mee. In de eerstvolgende 
Algemene Ledenvergadering (waarschijnlijk in januari 2008) zal er gepraat 
worden over de mogelijkheid om de Foliant voortaan alleen nog digitaal te gaan 
versturen. Dat scheelt de vereniging veel geld en moeite, die we wellicht beter 
in andere zaken kunnen stoppen. In dat geval zou misschien de contributie 
omlaag kunnen, en wordt b.v. het co-lidmaatschap een overbodige constructie. 

 
 
 
 
 

Als het zover komt (op zijn vroegst in 2008 dus) dan is het wel handig als je e-
mail adres ook klopt. Controleer dat dus! Klopt het niet, laat dat dan weten op 
info@arcana.nl. 
De lijst bij deze Foliant is bijgewerkt tot half juli 2007, daarna is iedereen met 
vakantie gegaan. Als je jezelf er niet op terugvindt, en je hebt pas de laatste 
weken betaald voor je lidmaatschap of de Elerion live, dan kan dat dus kloppen. 
 
 
 
 
 
Het is natuurlijk ook mogelijk dat je helemaal niet wilt dat je e-mail adres op de 
lijst komt. Dat kan je ook doorgeven, dan houden we daar bij de volgende 
lijsten rekening mee. 
 
Casper van Dijk, secretaris Arcana 
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Medische informatie 
 
 
Elke live vragen wij alle deelnemers om medische informatie, inclusief 
contactgegevens. Dat we deze verzameling nooit compleet kregen, was voor 
niemand echt een pijnpunt in de toch altijd chaotische dagen vlak voor en bij 
aanvang van een evenement. 
 
ECHTER, tijdens ons jongerenevenement “De Bron”, in mei dit jaar, werden we 
plots met de neus op de feiten gedrukt: Er overkwam iemand iets en WAAR-O-
WAAR was zijn formulier met zijn medische informatie en zijn 
contactgegevens? 
 
Van alle spelers waren de gegevens voorhanden, maar helaas, we grepen mis 
voor deze figurant! Gelukkig was er iemand, die weer iemand kende, die weer 
ergens een telefoonnummer had, maar dat was puur geluk. Het is allemaal goed 
gekomen voor de betrokkenen, maar het heeft de organisaties iets doen 
realiseren: Het is ERG belangrijk dat elke deelnemer voorafgaand aan een live 
een medisch formulier met actuele gegevens inlevert. 
 
Het bestuur verwoordt het op deze manier naar de kerngroepen van de 
evenementen: “Het bestuur wil dat iedereen, die meedoet aan een Arcana 
evenement, een medisch formulier inlevert. Dat is op zich niets nieuws, maar 
we willen het zo gaan opzetten dat het ook echt gebeurt. Dat kan natuurlijk 
alleen als jullie, als organisatoren, daar aan meewerken. 
We stellen voor dat bij elk evenement blanco formulieren klaarliggen, en dat 
deelnemers ‘hun envelop’ pas krijgen in ruil voor een ingevuld formulier. 
Hierop moet in ieder geval een telefoonnummer voor noodgevallen staan 
ingevuld.” 
 
De diverse evenementen van Arcana zijn nu aan het nadenken over hoe ze dit 
vorm gaan geven. In ieder geval zullen alle deelnemers, dus ook de crew, voor 
aanvang van het evenement actuele medische en contact-gegevens moeten 
inleveren. Meest waarschijnlijk zal dit gaan gebeuren bij de incheck. 
 
Hopelijk kunnen jullie voor deze verandering begrip opbrengen en werken jullie 
er aan mee om de aanvang van de live in nieuwe vorm soepel te laten verlopen. 
 
Namens de kerngroepen en het bestuur, 
 
Jeroen Vos 
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Nieuwe Berging voor Elerion en de Bron 
 
 
Alles wat je als deelnemer ziet op een live moet in de tijd tussen de 
opeenvolgende lives ergens opgeborgen liggen. Dat deden we tot nu toe in 
Leidschendam, in een kelderbox. 
 
De scenariogroepen van beide evenementen wilden echter meer ruimte: voor 
meer aankleding, meer monsters, meer wapens, meer schilden, meer harnassen, 
noem maar op, en dan ook nog zo opgeslagen dat het mooi blijft! De kelderbox 
werd dus simpelweg te klein. 

 
We zijn dan ook verhuisd: naar Shurgard Delft, die ons een zeer mooie 
aanbieding deden. Het is nog steeds een stuk duurder, maar ook ruimer en beter 
toegankelijk. 
 
Dank aan iedereen die op zo’n korte termijn kon helpen met de verhuizing; het 
ging snel en gemakkelijk dankzij jullie! 
 
In de toekomst kunnen we nu dus verder gaan met het uitbreiden van onze 
bezittingen om jullie evenement nog mooier te maken. 
 
 
Namens beide kerngroepen en het bestuur, 
 
Jeroen Vos 
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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 
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 4 - najaar 2007: deadline 7 november 
��Nummer 1 - winter 2008: deadline 6 februari 
��Nummer 2 - voorjaar 2008: deadline 7 mei 
��Nummer 3 - zomer 2008: deadline 6 augustus 
 

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 “De Bron” 
 
Indien je vragen, suggesties of opmerkingen hebt over dit evenement, dan kan 
je een e-mail sturen naar info@arcana.nl. Kijk voor meer informatie ook 
eens op www.arcana.nl/index.php?page=bron-inleiding 
 
 
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 
 
 

September 2007 
 
 

7 t/m 9 september 2007 
Proöptiki organiseert "Apollyon: Viva la revolucion", een low fantasy rollenspel 
in een post-apocalyptische wereld. Het geheel vind plaats in Geldrop. 
Meer informatie vind je op www.prooptiki.nl 
 
 

9 september 2007 
Kling organiseert het Kling - toernooi 2007; een rollenspel wapen-toernooi in 
de Leidsche Hout te Leiden. 
Voor meer informatie, zie de website: kling.ditronix.nl/tournooi.htm 
 
 

9 t/m 11 september 2007 
Proöptiki organiseert "een uithoek van Zunder" in Ommen 
Meer informatie vind je op www.prooptiki.nl 
 
 

14 t/m 16 september 2007 
Enneade organiseert AON 2 op het Inca-terrein te Zeeland, Noord-Brabant. 
Meer informatie vind je op www.enneade.nl 
 
 

14 t/m 16 september 2007 
LARP Zwolle organiseert de Dwaler 4 in “de Wolfskuil” te Ommen. 
Meer informatie vind je op www.larpzwolle.nl 
 
 

21 t/m 23 september 2007 
Ravenskeep: Call XXI: Call of Negotiations op het Inka te Zeeland (Brabant) 
Ravenskeep Adventures is net als Arcana een LARP-vereniging.Wij 
organiseren sinds 1997 twee keer per jaar een fantasy evenement. In 
tegenstelling tot Arcana wordt er gekampeerd. 
De avonturen spelen zich af in en rondom de stad Ravenskeep. We zijn meestal 
serieus bezig, maar er is soms ook ruimte voor LOLplay, wat inhoudt dat er 
malle en gekke dingen mogelijk zijn in de setting zoals bijvoorbeeld Indiana 
Jameson, orken met een identiteitscrisis, vampieren in de nachtclub en 
bouwvakkers. We hopen jullie ook eens bij ons op het evenement te mogen 
verwelkomen. 
Meer informatie vind je op www.ravenskeep.nl Hier kun je je ook 
inschrijven. Mailen en/of bellen kan uiteraard ook: 
RavenskeepAdventures@gmail.com en 06 - 21 52 82 47. 
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23 september 2007 
Rollenspelvereniging Arcana organiseert Figurantendag Elerion live XXV. 
Om 13:00 uur begint de figurantendag voor Elerion live 25 in societeit ‘De 
Bolk’, Buitenwatersloot 1-3 te Delft. De figurantendag zal weer vooraf worden 
gegaan door een vechtworkshop, deze begint om 12:15 uur. 
 
 

28 t/m 30 september 2007 
Symbols-larp organiseert Symbols 6 - "Moon" in “de Veldthof”, Kring van 
Dorth (nabij Deventer). Meer informatie vind je op www.symbols-larp.com 
 
 

28 t/m 30 september 2007 
Spellblade organiseert "Inquisition 1" in Hoenderloo. 
Meer informatie vind je op www.spellblade.nl 
 
 

Oktober 2007 
 
 

5 t/m 7 oktober 2007 
Rollenspelvereniging Arcana organiseert Elerion live XXV, een rollenspel 
weekeinde in "Het Heuvelsven" te Dilsen (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 weekeinde) of kijk op de site: www.arcana.nl 
 
 

12 t/m 14 oktober 2007 
Oneiros organiseert Saga VI 
Voor meer informatie, kijk op de site van Oneiros: www.oneiros.be. 
 
 

12 t/m 14 oktober 2007 
Vortex organiseert Moots 2 
Meer informatie vind je op www.the-vortex.nl. 
 
 

26 t/m 28 oktober 2007 
LARP Zwolle organiseert Quon 6. 
Meer informatie vind je op www.larpzwolle.nl 
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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 
 
 

9 t/m 11 november 2007 
Oneiros – Manticore XIV zal zijn op een lokatie in de regio Aalst. 
Zie voor meer informatie de website van Oneiros: www.oneiros.be 
 
 

16 t/m 18 november 2007 
Legendfalls IV - "The Cheater Cheated?" 
Lokatie: Het terrein van de Buitenjan in Veldhoven 
Kijk op www.legendfalls.nl voor meer gegevens. 
 
 

23 t/m 25 november 2007 
The Call of Heroes organiseert "The Call of Wolves" in het Land van Kleef, 
Loon op Zand. Kijk op www.gifted.nl/heroes/ voor meer informatie. 
 
 

December 2007 
 
 

14 t/m 16 december 2007 
Oneiros organiseert Caege Renaissance III in domein "de Maat" te Mol, België. 
Zie voor meer informatie de website van Oneiros: www.oneiros.be 
 
 

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/ 
 
 

2008 
 
 

Januari 2008 
 
 

25 t/m 27 januari 2008 
Oneiros organiseert Brug 14, voor deelnemers vanaf 14 jaar. 
Zie voor meer informatie de website van Oneiros: www.oneiros.be 
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Maart 2008 
 
 

14 t/m 16 maart 2008 
Rollenspelvereniging Arcana organiseert Elerion live XXVI, een rollenspel 
weekeinde in "Het Heuvelsven" te Dilsen (België). Inschrijving voor dit 
evenement is pas mogelijk na afloop van Elerion live XXV. 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) of kijk op: www.arcana.nl 
 
 

Mei 2008 
 
 

16 t/m 18 mei 2008 
Rollenspelvereniging Arcana organiseert De Bron 2 – Troebele Wateren. 
Dit Arcana rollenspel evenement voor jongeren van 14 tot en met 17 jaar zal 
plaatsvinden in Oosterhout (NB). Kijk op www.arcana.nl voor meer details. 
 
 

16 t/m 18 mei 2008 
Ravenskeep: Call XXII, Meer informatie vind je op www.ravenskeep.nl 
 
 

September 2008 
 
 

12 t/m 14 september 2007 
Rollenspelvereniging Arcana organiseert Puerto Diablo 5 
 
 

21 t/m 23 september 2007 
Ravenskeep: Call XXIII, meer informatie vind je op www.ravenskeep.nl 
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