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Beste leden, 
 

 

 We hebben hem!!! Lang verwacht en nu toch gekomen; de 

notulen van de algemene ledenvergadering. De volgende ALV staat alweer op 

het programma, dus deze notulen kan je ter voorbereiding alvast doornemen. Nu 

heb je ook geen excuus meer, dat je het niet meer weet, omdat het alweer zolang 

geleden is. 

Na deze belangwekkende mededeling op naar de, voor velen, volgens de 

enquête van de Elerion live, enige reden om de Foliant te lezen. De lijst met 

daarin de beste spelers en de leukste spelmomenten van de afgelopen Elerion 

live. Natuurlijk komen ook nog andere zaken aan bod, zoals de op- en 

aanmerkingen die door de deelnemers zijn gemaakt. 

Voor diegene die ook de andere artikelen nog een warm hard toedragen, hebben 

we onder andere een verslag van Puerto Diablo, alweer de op één na laatste 

aflevering uit de serie. Daarnaast heeft Sander ons blij gemaakt met een 

interessant artikel over de forten van Luik. Fort Barchon zal de lokatie worden 

van de negende en laatste Puerto Diablo. 

Misschien dat je jezelf wel eens hebt afgevraagd: Hoe leg ik aan anderen uit wat 

levend rollenspel is? Matthijs is in de pen gekropen en heeft daar, mede met het 

oog op de PR activiteiten, een stukje over geschreven. 

Tenslotte hebben we nog enkele losse mededelingen waaronder een oproep met 

betrekking tot de gevonden voorwerpen bij de Bron 5 en een oproep van de PR 

commissie met betrekking tot de Midwinter Fair. 

Hoewel de winter eraan komt en er bij Arcana even geen grote evenementen 

voor de deur staan, sluiten we af met de agenda. Lees over de komende ALV en 

de eerste Arcana live van 2012; Elerion 34! 

 

 

De Redaktie wenst u een echte winter en een warme kop chocolademelk toe. 

 
Marco Lammers en Maarten Scherpenzeel. 
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Warme chocolademelk 
 

 

De Redaktie wenst jullie warme chocolademelk toe, maar niet zonder 

toelichting. Sinterklaas, geen vreemde voor ons en iemand waarmee we op 

goede voet staan, helpt ons hierbij: 

 

 

De Sint is hierover altijd zeer te spreken,De Sint is hierover altijd zeer te spreken,De Sint is hierover altijd zeer te spreken,De Sint is hierover altijd zeer te spreken,    
Nadat hij tegen ondeugende kinderen heeNadat hij tegen ondeugende kinderen heeNadat hij tegen ondeugende kinderen heeNadat hij tegen ondeugende kinderen heeft zitten preken,ft zitten preken,ft zitten preken,ft zitten preken,    

Romig en toch verfijnd,Romig en toch verfijnd,Romig en toch verfijnd,Romig en toch verfijnd,    vvvvergeet hij alle zorgen,ergeet hij alle zorgen,ergeet hij alle zorgen,ergeet hij alle zorgen,    
en denkt weer vrolijk aan de dag van morgen!en denkt weer vrolijk aan de dag van morgen!en denkt weer vrolijk aan de dag van morgen!en denkt weer vrolijk aan de dag van morgen!    

 

Ingrediënten voor chocolademelk van de Sint: 
 

45 gram pure chocolade 

3,5 dl. melk 

½ theelepel kaneel 

mespunt kardemom 

evt. slagroom, rum 

 

En de bereiding: 
 

Breek de chocola in kleine stukjes. 

Doe ze in een kom. Breng melk 

met kaneel en kardemom tegen de 

kook aan. Giet een kwart over de 

chocola. Laat staan tot chocola 

gesmolten is en klop alles glad. 

Verwarm de overige melk weer tot 

het kookpunt en klop dit door de 

chocola. Garneer met een dot 

slagroom bestrooid met wat 

geraspte chocola. Natuurlijk ook 

erg lekker met een scheutje rum 

erdoor. 

 

 
Met vriendelijke groet, 

De Sint en De Redaktie 
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Verslag Algemene Ledenvergadering 2011 
 

In ‘O.J.V. De Koornbeurs’ te Delft is op zondag 30 januari 2011 de Algemene 

Ledenvergadering van 2011 gehouden. Het aantal aanwezige leden varieerde 

gedurende de vergadering tussen 23 en 31. 

 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 15.34 uur. 

 

2. Agenda 
Jeroen Vos heeft een puntje over de berging. Dit wordt opgenomen bij de 

begroting over 2011. De agenda wordt verder vastgesteld zoals aangekondigd. 

 

3. Post 
Er wordt nog nauwelijks fysieke post ontvangen, bijna alles wordt ontvangen 

per e-mail. Naast de gebruikelijke inschrijvingen, rekeningen, etc. is er weinig 

bijzondere post te vermelden. 

Arcana heeft twee keer een brief van een deurwaarderskantoor ontvangen 

vanwege de niet betaalde bijdrage voor de Kamer van Koophandel. 

Herinneringen zijn nooit ontvangen, zowel de deurwaarder als de Kamer van 

Koophandel konden deze niet reproduceren. De tweede brief was foutief 

verzonden. Er wordt door het bestuur gekeken of het betaalde bedrag nog 

teruggevorderd kan worden. 

 

4. Mededelingen 
Er zijn geen mededelingen. 

 

5. Notulen Algemene Ledenvergadering 31 januari 2010 
Na een korte leespauze neemt de voorzitter de notulen van vorig jaar door. 

Er wordt gevraagd hoe het kan dat de nieuwsbrief naar meer leden dan het totale 

ledenaantal gestuurd wordt. Dit komt omdat dat de nieuwsbrief naar de leden 

van het huidige jaar en het voorgaande jaar gestuurd wordt. 

Er wordt gevraagd hoe het met de Mystic Fair afgelopen is. Dat wordt dit jaar 

afgeschreven. 

Er wordt gevraagd hoe met de dubbele betalingen van het lidmaatschap zit, 

wanneer het lidmaatschap buiten Mijn Arcana om voldaan wordt. Er wordt 

gemeld dat dit een bug in het inschrijfsysteem betrof die inmiddels opgelost is. 

De voorzitter heeft contact gehad met de notaris over een andere oplossing voor 

een statutenwijziging. De enige andere oplossing is een zogenaamde 

sterfhuisconstructie, waarbij een nieuwe vereniging wordt opgericht die de 

activiteiten, leden, etc. overneemt van de bestaande vereniging. Dit traject duurt 

ongeveer twee jaar en heeft zeker niet de voorkeur. 
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Er wordt gevraagd wat er is gebeurd met de plannen voor de aanschaf van een 

aanhangwagen. Die is er niet gekomen omdat het telkens opnieuw huren 

goedkoper was dan stalling en onderhoud. 

Jeroen merkt op dat er is gekeken naar een forum voor het regelen van liften, 

maar dat dit nog niet concreet is. Hij hoopt dit op korte termijn op de 

voorpagina van de site te kunnen plaatsen. 

 

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd met 29 stemmen 

voor en 0 onthoudingen. 

 

6. Jaarverslag secretaris 
Leden 

In 2010 had Arcana 330 leden, waarvan er 6 nog moeten betalen. Dat is 

een stijging van maar liefst 79 leden (+ 31%) ten opzichte van 2009. 

Deze stijging is voor het overgrote deel te wijten aan de deelnemers aan 

het kinderevenement ‘De Landen van Lamorak’. 

Inmiddels (24 januari) hebben zich al 160 leden ingeschreven voor 2011, 

waarvan er 31 nog niet betaald hebben. Voor 2011 wordt een kleine 

daling verwacht, omdat ‘De Landen van Lamorak’ maar twee keer zal 

plaatsvinden, in plaats van drie keer. 

 

Maandelijkse nieuwsbrief 

Eind 2009 is Arcana gestart met het maandelijks verzenden van een 

digitale nieuwsbrief, in 2010 is dit voorgezet en zijn er twaalf stuks 

verzonden. De nieuwsbrief werd in 2010 maandelijks naar ruim 310 

leden verstuurd, daarnaast wordt hij op de website gepubliceerd. 

De nieuwsbrief wordt verzonden naar iedereen die in het huidige jaar of 

in het afgelopen jaar lid was van Arcana, daarna stopt de verzending 

automatisch. Op http://mijn.arcana.nl kan ieder lid aangeven of 

hij de nieuwsbrief wel of niet wil ontvangen.  

 

Hyves en Facebook 

Veel Arcana-leden zijn actief op Hyves en Facebook, en zijn daar met 

elkaar bevriend. Een eenvoudige manier om met elkaar in contact te 

komen of te blijven, bovendien biedt het een eenvoudige mogelijkheid 

om evenementen en foto’s te publiceren. 

Arcana heeft zowel op Hyves als op Facebook een pagina, waar 

inmiddels al een aardig aantal leden op aangesloten zijn (Hyves: 55, 

Facebook: 72). Het betreft in beide gevallen een informatieve pagina, 

voor vragen aan de vereniging wordt men doorverwezen naar de website 

en de gebruikelijke e-mail adressen. Er zijn geen plannen deze pagina’s 

actief in te zetten als communicatiemiddel. 
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Het jaarverslag van de secretaris wordt goedgekeurd met 28 stemmen voor en 1 

onthouding. 

 

7. Geschillencommissie 
Er is een vraag geweest aan de geschillencommissie, deze is door de commissie 

beantwoord. Hier is verder geen actie op ondernomen. De voorzitter bedankt en 

ontslaat de bestaande commissie.  

De nieuwe commissie bestaat uit Evert Jansen, Friso Holtkamp en Jonas 

Norrby. Reserveleden zijn Eric Vinken en Leon van Ee. De voorzitter wenst de 

geschillencommissie veel succes. 

 

8. Jaarverslag penningmeester 
De aanwezige leden krijgen een kopie van de balans over 2010, de winst- en 

verlies rekening over 2010, en de begroting voor 2011. 

 

Balans: 

• Er is de afgelopen jaren winst gemaakt, dus het saldo op spaarrekening is 

hoger geworden. 

• Het geld wat Arcana feitelijk in kas heeft is het totaal van de reserves en 

een paar andere posten, dit ligt rond de € 20.000,-.  

• De Algemene Reserve is ruim € 10.000,-, dit is meer dan noodzakelijk is. 

Er kan dus geïnvesteerd worden. 

• De reserve van ‘Elerion’ is vrij hoog, maar 2011 wordt een duur jaar. 

• De reserve van ‘De Bron’ is ook hoog, maar ook daar wordt in 2011 veel 

uitgegeven. 

• De reserve van De Horror blijft vooralsnog staan, een volgende Horror is 

nog niet gepland. 

• Er staat een typefout in, het resultaat over het boekjaar 2009 moet 

uiteraard over 2010 zijn. 

• De locatie van ‘Puerto Diablo’ is nog niet betaald, daar gaat nog € 800,- 

vanaf. De post crediteuren wordt met € 800,- verhoogd. 

• Zowel debiteuren als crediteuren zijn heel hoog. Het Archeon moet de 

Midwinterfair van 2009 en 2010 nog betalen, de Midzomerfairs zijn wel 

betaald. 

 

Het resultaat over 2010 komt uit op € 4.542,84. 

 

Winst & verlies rekening 

• De contributie is heel hoog, hier wordt een groot deel van over gehouden 

omdat de vaste kosten niet stijgen. 

• Kamer van Koophandel is al besproken, dit waren de kosten voor de 

deurwaarder. 
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• PR heeft kleding aangeschaft, hiervoor is nog geen rekening ontvangen.  

• De onkostenvergoeding die wij rekenen aan het Archeon is hoger dan de 

daadwerkelijke kosten die wij maken. Vanuit de berging wordt gedacht 

dat dit bedrag wel kan kloppen, vanwege algemene slijtage op de wapens 

en dergelijke, omdat de wapens tijdens de PR veel intensiever gebruikt 

worden dan tijdens een normaal evenement. Dit is niet direct terug te zien 

omdat de wapens niet per se tijdens de PR sneuvelen. Hier wordt bij de 

begroting op teruggekomen. 

• De vereniging heeft nog € 284,- euro betaald aan lidmaatschap voor de 

deelnemers aan ‘De Landen van Lamorak’. De vereniging sponsort hier € 

4,- per lid van, maar deze staan nog niet op de winst- en verliesrekening. 

Er volgt discussie over of de vereniging of ‘De Landen van Lamorak’ 

deze kosten moeten dragen. Omdat het lidmaatschap een zaak van de 

vereniging is en niet van ‘De Landen van Lamorak’ is deze constructie 

gekozen. De vraag komt of het evenement dan niet € 4,- duurder gemaakt 

kon worden, dit is vorig jaar een bewuste keuze van de kerngroep van 

‘De Landen van Lamorak’ geweest. Als de statutenwijziging doorgevoerd 

wordt, is deze constructie niet meer nodig in 2011. 

 

Het saldo is € 1.730,47 winst. 

 

Algemene evenementen 

• Er is in 2010 een wapenworkshop gehouden. 

 

Puerto Diablo 

• Er waren weinig deelnemers op ‘Puerto Diablo’, de bemanning heeft ook 

betaald omdat er weinig deelnemers waren. Er zijn 7 personen die alleen 

op zaterdag geweest zijn, die hebben minder betaald. 

• Puerto Diablo heeft een donatie gehad van Shell, die hebben een potje 

om verenigingen te steunen. 

• Het bedrag bij locatie is € 800,- te laag, dit wordt nog gecorrigeerd. Dit 

was het voorschot wat betaald is. 

• Het bedrag bij de wapens is geld wat ontvangen is voor kernen. Dit is een 

correctie van vorig jaar. 

• De post onvoorzien was voor presentjes voor last-minute opgeroepen 

koks en degene die altijd de bus uitleent. 

 

Het saldo komt hiermee op € 88,04. 

 

Elerion 

• Er is geen declaratie ingediend voor de figurantendag van ‘Elerion 30’. 
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• Er wordt gevraagd wat de kosten voor de opslag zijn. Er wordt uitgelegd 

dat ‘Puerto Diablo’ een eigen berging heeft, en dat de kosten voor de 

berging in Oosterhout door ‘Elerion’ en ‘De Bron’ betaald worden. Door 

de strenge winter zijn de kosten voor electra wat hoger dan normaal. 

• ‘Elerion 31’ had een dure locatie. 

 

De Bron 

• Bron 4 was drukbezocht, waardoor een groot bedrag bij deelname staat. 

• Grote rekwisieten zijn niet gemaakt, waardoor er een groot verschil met 

de begroting ontstaat, deze worden voor Bron 5 wel gemaakt. 

• Het bedrag bij onvoorzien is een etentje voor ‘De Bron’ kerngroep 

geweest. Het is niet de bedoeling dat dit soort dingen door Arcana 

betaald worden, dit zal terugbetaald worden. De post onvoorzien komt 

hiermee op € 0,-. Het saldo komt hiermee op € 1.100,32. 

 

De Landen van Lamorak 

• De begroting van Lamorak 1, 2 en 3 is samengevoegd. Dit was in eerste 

instantie handig, maar blijkt bij het zoeken naar foutjes een stuk lastiger. 

Er is een verschil van € 13,- wat nog uitgezocht moet worden. 

• De post Bijdrage lidgeld wordt nog verplaatst naar de Algemene 

rekening. Het saldo komt hiermee op € 577,16. 

• Er wordt gevraagd waarom de genoemde posten afwijken van de andere 

evenementen. Dit komt omdat bij de grote evenementen de posten door 

bepaalde personen beheerd worden. Dit is bij ‘De Landen van Lamorak’ 

anders, dezelfde verdeling is daardoor onnodig. 

• De posten ‘Kleding’ en ‘Verhuur kleding’ leveren wat onduidelijkheid 

op. Dit zijn enerzijds de kosten voor het maken van de kleding en 

anderzijds de inkomsten van de verhuur van deze kleding. 

 

De financiële commissie heeft het jaarverslag van de penningmeester 

doorgenomen, en deelt het volgende mede: 

• Er wordt opgemerkt dat de vereniging financieel erg gezond is, en dat 

alles netjes bijgehouden wordt. 

• Een aantal zaken lopen flink achter, zowel een aantal specifieke punten 

als de boekhouding het algemeen. Dit is al eerder aangegeven. Door deze 

achterstand en ziekte van de penningmeester kon de financiële commissie 

pas gisteren aan de slag. Hierdoor zijn een aantal dingen nog niet 

opgelost. 

• Hetzelfde geldt voor debiteuren, hier zitten nog posten uit 2009 tussen. 

Hier moet actie op ondernomen worden. 
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• Crediteuren is hetzelfde verhaal, er zijn een flink aantal leden die dubbel 

lidmaatschap hebben betaald en dit nog terug moeten krijgen. Daarnaast 

is er een lid dat nog € 1200,- terugkrijgt. 

• De problemen omtrent materialen zijn opgelost, waarvoor complimenten. 

• Er was een kasverschil van € 1,-, dit is gedoneerd. 

• Over het etentje van ‘De Bron’ was al gesproken, dit is hiermee opgelost. 

• De afzonderlijke evenementen houden zelf hun boekhouding bij, dit is 

een prima systeem. Verzoek aan de penningmeester om dit beter te 

controleren, bijvoorbeeld bij verzoeken tot het doen van betalingen 

waarbij niet volledig duidelijk is waar deze betalingen voor zijn. Dit geldt 

niet voor voorschotten, dit wordt afzonderlijk geboekt. 

• De penningmeester geeft toe dat het zijn werk makkelijker had gemaakt 

als dit direct gecontroleerd was. 

• Zorg voor bonnetjes! Dit geldt voor zowel degenen die declareren als 

voor de penningmeester. Bij een controle van de Belastingdienst moeten 

deze getoond kunnen worden. Er wordt opgemerkt dat er niet altijd 

bonnetjes zijn, omdat het bijvoorbeeld op de markt wordt gekocht. Dit is 

op zich geen probleem, het gaat voornamelijk om grotere bedragen. 

• De penningmeester wordt bedankt voor het gedane werk, wat zonder 

meer een grote klus is. 

• De penningmeester merkt op dat er nu acht evenementen zijn, waardoor 

hij meer werk bij de penningmeesters van de verschillende evenementen 

wil neerleggen. Er wordt gewerkt aan de beste manier om dit in te richten. 

Mariëlle stelt voor om de overdracht persoonlijk te doen, om sneller 

fouten op te kunnen sporen en te corrigeren. 

• De penningmeester belooft beterschap. Hij heeft zich in 2010 

voornamelijk verkeken op de hoeveelheid werk die ‘De Landen van 

Lamorak’ opleverde. 

• Er wordt gevraagd of de financiële commissie een mening heeft over de 

constructie met het lidmaatschapsgeld van ‘De Landen van Lamorak’. De 

commissie heeft geen voorkeur voor een bepaalde oplossing. 

 

Op grond hiervan adviseert de financiële commissie om het verslag van de 

penningmeester goed te keuren met als kanttekening dat de afrekening van ‘De 

Landen van Lamorak’ nog uitgezocht moet worden. 

 

Het verslag van de penningmeester wordt goedgekeurd, met 25 stemmen voor 

en 4 onthoudingen. 

 

De voorzitter bedankt de penningmeester en ontslaat hem van verdere 

verantwoordelijkheid voor het jaar 2010. 
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9. Financiële commissie 
De voorzitter bedankt en ontslaat de bestaande commissie.  

De nieuwe commissie bestaat uit Leon van Ee en Richard Jansen. 

 

10 & 11. Bestuur 
Aangezien er geen tegenvoorstel is ingediend, wordt het oude bestuur 

gedechargeerd en het nieuwe bestuur geïnstalleerd zoals aangekondigd: 

• Voorzitter: Martin Welsh 

• Secretaris: Ruben Schulz 

• Penningmeester: Robin Gilijamse 

• Evenementen coördinator: Marielle Klerks 

• Bestuurslid beheer: Jeroen Vos 

 

Er wordt een korte pauze ingelast. 

 

12. Kinderevenement, juniorleden en statutenwijziging 
Het bestuur stelt de volgende statutenwijzigingen voor (wijzigingen zijn 

onderstreept of doorgehaald): 

 

VOORSTEL 1 – verlagen van het quorum voor een statutenwijziging 

 

Artikel 13 (tweede paragraaf) 

Wijziging in deze statuten kan alleen worden aangebracht op een 

algemene ledenvergadering, waar ten minste één vijfde tiende van de 

stemgerechtigde leden aanwezig is en met meerderheid van tenminste 

drie vierde van de geldig uitgebrachte stemmen. 

 

Omdat de vereniging inmiddels relatief veel jonge leden (Lamorak) heeft, wil 

het bestuur een juniorlidmaatschap instellen. Hiermee wordt het ook mogelijk 

de contributie te differentiëren. 

 

VOORSTEL 2 – invoering van een juniorlidmaatschap 

 

Artikel 4 

De vereniging kent: 

gewone leden; 

juniorleden; 

leden van verdienste; 

donateurs. 

Waar in deze statuten gesproken wordt van leden, worden gewone leden 

bedoeld, tenzij anders bepaald. 
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Artikel 5 (eerste paragraaf) 

Leden van de vereniging kunnen zijn, zij die de leeftijd van veertien jaar 

hebben bereikt en aan de activiteiten van de vereniging willen deelnemen 

of zij die het in artikel 3 gestelde doel van de vereniging steunen. 

 

Artikel 5a (nieuw) 

Juniorleden van de vereniging kunnen zijn, zij die de leeftijd van veertien 

jaar nog niet hebben bereikt en aan de activiteiten van de vereniging 

willen deelnemen of het in artikel 3 gestelde doel van de vereniging 

steunen. 

Juniorleden hebben dezelfde rechten en plichten als gewone leden 

behoudens het recht van toegang tot de algemene ledenvergaderingen en 

het stemrecht. 

Wanneer een juniorlid de leeftijd van veertien jaar bereikt, vervalt het 

juniorlidmaatschap en wordt het juniorlid een gewoon lid. 

 

Er wordt gevraagd waarop het aantal van 1/10 voor het quorum is gebaseerd. 

Dit is arbitrair gekozen. 

• Wanneer deze wijziging niet wordt doorgevoerd zou de vereniging in het 

minst gunstige geval op een Algemene Ledenvergadering 60 

stemgerechtigde leden moeten hebben voor een statutenwijziging. Dit is 

onwenselijk. 

• Er wordt gevraagd of er een absoluut minimum aantal leden opgenomen 

moet worden. Dit is niet verstandig op het moment dat er feitelijk minder 

leden zijn dan dit absolute minimum. Een statutenwijziging moet van 

tevoren aangekondigd worden, waarbij het iedereen vrij staat om hierop 

te reageren op de Algemene Ledenvergadering. 

• Er wordt gevraagd waarom er geen machtigingen mogelijk zijn. Het 

belangrijkste argument is dat er dan geen discussie mogelijk is over 

mogelijke wijzigingen in het voorstel (later in de discussie is besloten dat 

dit überhaupt niet mogelijk is omdat het voorstel schriftelijk 

aangekondigd moeten worden) en dat een mogelijke couppoging 

voorkomen kan worden. 

• Er wordt gevraagd of een andere locatie niet beter zou zijn voor de 

opkomst. Er wordt beloofd dat hiernaar gekeken zal worden. 

• Er wordt gevraagd of er een minimaal tijdverschil moet zijn tussen de 

aankondiging van een statutenwijziging en de daaropvolgende Algemene 

Ledenvergadering. Dit is vier weken. 

• Er wordt gevraagd of er een machtiging aan het bestuur kan worden 

gegeven voor een bepaalde mening op een bepaald onderwerp. 

• Er wordt gevraagd of de mogelijkheid om te blijven eten na de Algemene 

Ledenvergadering niet in ere hersteld moet worden, om zo meer leden te 
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trekken. De laatste keer is dit afgeblazen bij gebrek aan belangstelling. 

• Er wordt gevraagd of de aanwas van ‘De Landen van Lamorak’-leden de 

stemming niet moeilijker maakt. Dit is niet het geval, omdat de 

inschrijving nog niet geopend is en zij daardoor nog geen lid zijn voor 

2011. 

• Er wordt gevraagd waarom de leeftijdsgrens op 14 jaar wordt gesteld in 

plaats van 18 jaar. Dit is omdat zij wel een volledig bedrag aan 

lidmaatschap betalen. 

• Wijzigingen op de genoemde voorstellen kunnen voor de volgende 

Algemene Ledenvergadering bij het bestuur ingediend worden. 

 

Voorstel 1 wordt aangenomen met 27 stemmen voor, 3 stemmen tegen en 1 

onthouding. 

Voorstel 2 wordt aangenomen met 29 stemmen voor, 1 stem tegen en 1 

onthouding. 

 

Op basis van Artikel 2 van het Huishoudelijk Reglement wordt voorgesteld dat 

de hoogte van het normale lidmaatschap € 6,- en het juniorlidmaatschap € 2,- 

bedraagt. Dit voorstel wordt aangenomen met 26 stemmen voor, 1 stem tegen en 

4 onthoudingen. 

 

13. Begroting 2011 
Algemeen 

• De contributie is gebaseerd op 300 

volwaardige leden. De begroting wordt hier-

door € 1.600,- in plaats van € 1.800,-. Het 

algemene saldo wordt hiermee ook wat lager. 

• Er wordt voorgesteld om een substantieel 

deel van de algemene reserve te verdelen 

naar de evenementen, zodat die dat kunnen 

investeren. De algemene reserve is niet 

zoveel te groot dat dit de moeite waard is. 

• De roerende goederen staat op € 1.500,-. 

Jeroen Vos heeft een begroting opgesteld 

voor het vervangen van kapotte wapens en 

dergelijke. Dit werd voorheen door het 

evenement betaald waar het betreffende wapen kapot ging, wat niet 

geheel eerlijk is. Het plan is om dit centraal op te pakken, het 

totaalbedrag van deze investering is zo’n € 2.500,-. Vanuit de vereniging 

kan er 1.500,- bijgedragen worden, ‘De Landen van Lamorak’ draagt de 

volledige winst bij. Het restant zou door ‘Elerion’ en ‘De Bron’ 

opgebracht moeten worden. 
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• De roerende goederen staat op € 1.500,-. Jeroen Vos heeft een begroting 

opgesteld voor het vervangen van kapotte wapens en dergelijke. Dit werd 

voorheen door het evenement betaald waar het betreffende wapen kapot 

ging, wat niet geheel eerlijk is. Het plan is om dit centraal op te pakken, 

het totaalbedrag van deze investering is zo’n € 2.500,-. Vanuit de 

vereniging kan er 1.500,- bijgedragen worden, ‘De Landen van Lamorak’ 

draagt de volledige winst bij. Het restant zou door ‘Elerion’ en ‘De Bron’ 

opgebracht moeten worden. 

• Er wordt gevraagd in hoeverre dit op ‘Puerto Diablo’ van toepassing is. 

Zij profiteren voornamelijk van de easy-ups en dergelijke. 

• De PR geeft aan dat hun reserve ook bedoeld is voor wapens en 

dergelijke. 

• Er wordt gevraagd waarom er nog een aparte post Inkoop materiaal is. Dit 

is boekhoudkundig nodig, omdat het materiaal van de vereniging is wat 

doorgeschoven wordt naar het evenement wat dit nodig heeft. 

• Er wordt gevraagd of alle productie nu naar de vereniging gaat in plaats 

van bij de evenementen. Dit is niet het geval, dit gaat alleen over de 

algemeen beschikbare middelen, waarvan ieder evenement aanneemt dat 

deze middelen beschikbaar zijn. 

• Er wordt gevraagd of het gaat om de huidige middelen in stand te 

houden, of om dit om een uitbreiding gaat. Voor het grootste deel is het 

behoud van wat we hebben, daarnaast is het vooruitlopend op spullen die 

waarschijnlijk binnenkort gaan sneuvelen. 

• ‘Puerto Diablo’ is benieuwd naar de verhouding van de bedragen, 

aangezien zij veel spullen niet gebruiken (zoals magiërsstaven). Er wordt 

voorgesteld om het geld vanuit de algemene reserve te besteden aan 

middelen die aantoonbaar algemeen gebruikt kunnen worden. 

• Er wordt voorgesteld om van de PR een evenement te maken, omdat de 

bedragen die hiermee gemoeid zijn zeker in verhouding zijn met een 

evenement als ‘De Landen van Lamorak’. Op die manier kunnen de 

geldstromen hiervan boekhoudkundig inzichtelijk gemaakt worden. 

• Het bestuur zal zich hierover beraden, het wordt niet in stemming 

gebracht op de Algemene Ledenvergadering. 

 

Algemene evenementen 

• Er is een wapenworkshop begroot. 
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Puerto Diablo 

• Er is een normale bezetting begroot. De inschrijving is heel vroeg 

geopend, waardoor de inschrijvingen al hoger liggen dan bij het vorige 

evenement. 

• ‘Puerto Diablo’ probeert de kostprijs op de drank zo laag mogelijk te 

houden en op die manier quitte te draaien daarop. 

 

Elerion 

• Op de locatie van ‘Elerion 32’ wordt de meerprijs van drank van de 

deelnemers door het evenement betaald. Dit omdat de inkoopprijs hiervan 

hoger is dan normaal. 

• De kosten voor de locatie bij ‘Elerion’ zijn hoger dan bij ‘Puerto Diablo’ 

omdat de locatie op basis van het aantal deelnemers afgerekend wordt. 

• Het saldo is hierdoor zwaar negatief, dit wordt uit de reserve betaald. 

• De locatie van ‘Elerion 33’ is ook erg duur, ook dit komt uit de reserve. 

De reserve is hiermee flink geslonken, maar nog niet uitgeput. 

 

De Bron 

• De Bron gaat meer bijdragen aan de berging; €750,- in plaats van €400,-. 

• De rekwisieten zijn zo hoog vanwege de monsters die bij ‘De Bron 4’ 

niet gebouwd zijn en nu wel gemaakt gaan worden. 

 

De Landen van Lamorak 

• De bijdrage die ‘De Landen van Lamorak’ levert aan de begroting voor 

de berging is hierin niet opgenomen. Dit betreft de winst over 2010, dit 

wordt afgerond op € 500,-. 

• Er wordt gevraagd waarom er twee evenementen georganiseerd in plaats 

van drie. Dit is omdat het beter past in de planning van de vereniging en 

het voor de organisatie erg zwaar was om drie evenementen te 

organiseren. 

• Het saldoverschil wordt veroorzaakt door een foutje in de Excel. 

 

De begroting wordt goedgekeurd met 23 stemmen voor en 8 onthoudingen. 

 

14. Commissies 
De voorzitter heeft verzuimd de verschillende commissies te vragen wat hun 

samenstelling is. Dit wordt als bijlage bij de notulen gevoegd. (red. er zit geen 

bijlage bij de aangeleverde notulen.) 
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15. WVTTK 
Niets te vermelden. 

 

16. Rondvraag 
• Leon van Ee: kan de Algemene Ledenvergadering de volgende keer 

vroeger beginnen? 

• Matthijs Kuiper: de PR is op zoek naar volwassenen! De bedoeling is om 

dit ook beter te gaan communiceren. 

• Matthijs Kuiper: Als een evenement nog SFX nodig hebben, laat het 

weten zodat die op tijd gemaakt kunnen worden. 

• Jonas Norrby: mededeling dat een stoffenwinkel op de Albert Cuyp een 

webwinkel heeft die voor een vast bedrag verzenden. Internetadres op 

aanvraag. 

• Casper van Dijk: de kerngroep ‘Elerion’ is op zoek naar mensen! De druk 

op de mensen die er nu zitten is te groot om vol te houden. 

• Casper van Dijk: Er is een spelregelwijziging geweest, deze is 

gepubliceerd op de website. 

• Jeroen Vos: de volgende Algemene Ledenvergadering is 29 januari 2012 

om 14:00, locatie nog nader te bepalen. 

• Mariëlle Klerks: volgend jaar komen een aantal bestuursfunctie vrij, te 

weten de voorzitter en de penningmeester. Wellicht wordt de voorzitter 

opgevolgd door de evenementen-coördinator, in dat geval is een 

evenementencoördinator nodig. 

• Mariëlle Klerks: Met name de penningmeester is hard nodig! Suggesties 

zijn welkom. 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 18:46 uur en bedankt de aanwezige leden 

voor hun komst. 

 



 17

De forten rond Luik 
 

 

Tijdens het verkennend rondwandelen door fort Barchon – de nieuwe Puerto 

Diablo locatie - werd ik getroffen door de geschiedenis van dit stukje België. 

Na enig pijnzen en lezen over deze vreemde plek, leek het me een goed idee om 

iets te schrijven over de “echte” geschiedenis van deze plaats, voordat wij er 

straks in onze zeventiende-eeuwse kledij een spel gaan spelen. 

 

In 1870 brak de Frans-Duitse oorlog uit die een jaar duurde. De Pruisische 

(Duitse) legers wisten Parijs te veroveren, waarmee een periode van 

wantrouwen over en weer begon, die uitmondde in de Eerste Wereldoorlog. 

Het jonge en neutrale België (ontstaan in 1830) vreesde verpletterd te worden 

tussen beide kemphanen. Om te voorkomen dat legers uit Frankrijk en 

Duitsland België als springplank in het offensief zouden gebruiken, besloot men 

forten te bouwen. Zo ontstond er een ring rond Namen die de Franse legers 

moesten stoppen en rond Luik die de Duitse legers moest stoppen. 

Rond 1890 waren deze forten een feit (Fort Barchon kwam in 1888 gereed): 

driehoekige verdedigingswerken, gebouwd vanuit de gedachte dat de vijand 

nooit vanuit de stad of van opzij zou oprukken, waren voorzien van geschut dat 

net niet over de landsgrens kon schieten (want dat zou de neutraliteit in gevaar 

kunnen brengen). 

 

In 1914 barstte de Eerste 

Wereldoorlog los. België 

werd direct betrokken. De 

Duitse troepen wilden 

Frankrijk aan haar 

noordelijke grenzen 

aanvallen om zo de sterke 

Franse stellingen direct 

aan de Frans-Duitse grens 

te omzeilen. Om dit te 

kunnen doen moesten de 

Duitse troepen wel eerst 

door Belgie heen 

marcheren. De forten bij Luik kregen meteen de volle laag. De van niet 

versterkt beton gebouwde forten vielen snel ten prooi aan het zeer zware en 

moderne Duitse geschut (de Dikke Bertha o.a.). Het volgens de verwachting 

onoverwinnelijke fort Barchon gaf zich al na een dag over. 

Het oprukkende Duitse leger liep echter al snel vast, midden in Belgie en vier 

verschrikkelijke jaren werd hier een vastzittende loopgravenoorlog gevochten 

waar miljoenen soldaten de dood vonden. 
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Na de oorlog werd het fort versterkt. Het beton werd naar nieuw inzicht 

gewapend en het geschut vervangen door moderne kanonnen en mitrailleurs. 

Ook werd het fort voorzien van keukens. In eerste instantie was men er van 

uitgegaan dat de soldaten (die allen uit de omgeving kwamen) tussen het 

vechten door thuis konden eten, of anders dat hun familie eten zou komen 

brengen. Na de verschrikking van de loopgraafoorlog, was dit romantische 

beeld van een korte, heroïsche strijd aan scherven gegaan. 

 

Toen in 1940 het Duitse 

leger opnieuw het fort 

onder vuur nam, bleek het 

versterken zijn vruchten 

af te werpen. Ditmaal 

hield fort Barchon acht 

dagen stand, terwijl het de 

voorbijtrekkende troepen 

grote schade toebracht 

met haar zware geschut. 

De vijand had hier totaal 

niet op gerekend en achter 

de linie kregen de Engelse troepen, onder andere door dit oponthoud, de kans 

terug te vluchten naar hun moederland via Duinkerken. In eerste instantie 

bleken de kanonnen van de Duitsers niet in staat door het nieuwe, dikkere beton 

heen te komen. Daarna bestookten Stuka-bommenwerpers het fort, maar ook dit 

was te vergeefs. Pas toen men met speciaal geschut aan kwam, dat een soort 

mortiergranaten vuurde om bunkers te penetreren, vielen de forten. Een naburig 

fort werd totaal vernietigd toen de kruitkamer (diep onder het fort) geraakt werd 

en explodeerde. 

 

Na de Tweede Wereldoorlog hadden de forten geen strategisch nut meer in 

nieuwe situatie van de Koude Oorlog. Onderdelen werden verkocht aan 

schroothandeleren. Enkele forten, waaronder Barchon, zijn in een relatief goede 

staat gebleven en worden nu door stichtingen als cultuurhistorisch erfgoed 

onderhouden en opengesteld voor bezichting en verhuur. 

 

Vergeet tijdens het spel alles wat je hier gelezen hebt en vermaak je in onze 

prachtige fantasie-wereld, maar kijk bij aankomst en vertrek nog eens om je 

heen en denk aan wat hier allemaal gebeurd is de afgelopen eeuwen. 

 
Tekst: Sander ten Napel 

Foto’s: Johan Wouters 
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Hoe vertel ik dat ik aan levend rollenspel doe? 
 

 

In het licht van de komende PR activiteit begon ik mij eens af te vragen hoe 

Levend Rollenspel, en met name Arcana nou in de echte wereld staat. Vaak 

hoor ik dingen als “Verkleed door het bos rennen en tegen monsters vechten” of 

“Ja het is een soort van impro-theater” Maar er is geen duidelijke definitie die 

gegeven wordt door mensen die zelf de hobby maken. 

 

Wikipedia geeft de volgende definitie: 

“Een Live Action Role Playing Game, afgekort tot LARP of LRP (van Live 

Role Playing) is een rollenspel waaraan enkele tientallen tot honderden spelers 

tegelijkertijd in een verhaal meespelen. <...> Elke speler heeft zelf een 

“personage” en probeert naar de persoonlijkheid van dit personage te handelen. 

Spelers reageren op gebeurtenissen, waarbij bijna alle acties geïmproviseerd 

worden.” 

 

Alle drie de definities zijn in origine wel correct, echter ben ik van mening dat 

ze aan een buitenstaander de diepere emoties en het spel niet geheel duidelijk 

maken.  

Een voorbeeld: een speler, die al vier jaar met een groep avonturiers meeloopt, 

overlijdt. De groep heeft vier jaar lief en leed gedeeld, monsters bevochten, 

pacts gesloten, fouten gemaakt, gelachen en gezongen. Tot het moment dat de 

speler het bos ingaat met de groep companen en hier het einde vindt door een 

ongelukkig treffen. De speler die dan betraand bij het spellokaal aankomt, is 

niet een toneelspeler die een impro-rol speelt, maar een mens dat een stukje van 

zichzelf is verloren. 

Of als je na de tijd wordt aangekeken met een blik “Wat kan jij een lul zijn, en 

ik dacht nog wel dat je aardig en onschuldig was”. Bij mij zitten dit soort 

situatie dieper onder de huid dan wanneer ik vroeger op het toneel stond. Voor 

mij leeft een rollenspel een stuk meer. 

 

Een veelgehoorde vraag luidt: “Is het dan een soort van WoW, of D&D?” (red. 

World of Warcraft of Dungeons and Dragons). Ja en nee. Tuurlijk zijn een 

aantal elementen niet heel erg verschillend. Je kan puzzels oplossen, bedriegers 

ontmaskeren, plots oplossen en jezelf ontwikkelen. Het grote verschil met 

levend rollenspel zit in het stukje levend. Een autopsie uitvoeren in het donker, 

terwijl dit eigenlijk niet mag. Of de vinger naar de bad-guy wijzen, zijn toch 

voorbeelden die in het levende spel meer spreken dan wanneer je aan de 

keukentafel zit. 
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Maar… hoe leg je het uit? Ik denk dat het voornamelijk belangrijk is dat je 

publiek intresse heeft, laat ik een voorbeeld geven van een solicitatie die ik 

laatst deed: “Goh je doet aan LARP, leg dat eens uit in een context waarbij het 

nuttig is voor dit bedrijf.” 

Hierbij begon ik natuurlijk met de standaard tekst over impro theater, maar 

langzamerhand begon ik over achtergronden, thema’s en doelen te spreken. 

Vooral de thematiek om het onderhandelen; mensen motiveren dat te doen wat 

jij graag wilt dat ze doen en dynamisch omgaan met situaties, heeft me destijds 

mijn baan opgeleverd. Rollenspel is in dit geval iets meer dan impro theater. 

 

 

 

Misschien is de conclusie wel, “LRP is een soort impro theater, maar er is 

ook…” Op de puntjes moet dan je eigen verhaal en ervaringen komen. Voor de 

een is het het leiden van een legereenheid, voor de ander de intriges en het 

ontdekken van geheimen of het lef hebben om als assassijn door de wereld 

gaan. Maar wat wel voor iedereen hetzelfde is, is dat iedereen er anders tegen 

aankijkt en andere ervaringen heeft. 

En daarom de belangrijkste conclusie,  

“Vertel over je hobby, en wees trots, het is intressanter dan ze denken” 

En als je er dan toch over wilt vertellen kan dit op 10 en 11 december in het 

archeon op de Mid Winter Fair. 

 

 
Groet, Matthijs Kuiper 
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Enquête Elerion Live 33 
 

 

De online enquête is enthousiast ingevuld, ondanks het wat later beschikbaar 

komen. We hebben zelfs het idee dat jullie reacties wat uitgebreider en 

genuanceerder zijn, dan in de reacties op papier. 

 

Naar je zin gehad? 99% ingevuld door 69 deelnemers 

Volgende keer weer mee? 100% ingevuld door 67 deelnemers 

Genoeg ruimte om je rol uit te bouwen? 92% ingevuld door 65 deelnemers 

Amusementswaarde  8,2 ingevuld door 69 deelnemers 

Scenario  7,5 ingevuld door 69 deelnemers 

Lijnscenario  6,7 ingevuld door 56 deelnemers 

Genoeg actie  94% ingevuld door 68 deelnemers 

Teveel dode momenten  24% ingevuld door 68 deelnemers 

In je rol blijven van figuranten  8,1 ingevuld door 69 deelnemers 

In je rol blijven van spelers  7,9 ingevuld door 69 deelnemers 

Eerlijk spel door figuranten  7,9 ingevuld door 69 deelnemers 

Eerlijk spel door spelers  7,7 ingevuld door 67 deelnemers 

Accommodatie  8,3 ingevuld door 69 deelnemers 

Omgeving  8,2 ingevuld door 69 deelnemers 

Grootte spelterrein 
(1)

 0% ingevuld door 69 deelnemers 

Aankleding herberg  8,0 ingevuld door 68 deelnemers 

Aankleding kamp Redobanezen  8,1 ingevuld door 64 deelnemers 

Aankleding tombe  8,0 ingevuld door 60 deelnemers 

Kostuums  8,2 ingevuld door 68 deelnemers 

Maaltijden  8,6 ingevuld door 68 deelnemers 

SFX  7,5 ingevuld door 65 deelnemers 

Aankleding spelterrein  7,7 ingevuld door 67 deelnemers 

Incheck  8,1 ingevuld door 44 deelnemers 

Spelleiding  8,5 ingevuld door 68 deelnemers 

Briefing  8,0 ingevuld door 43 deelnemers 

Logistiek  7,9 ingevuld door 68 deelnemers 

Speelbaarheid  8,2 ingevuld door 69 deelnemers 

Personagekaart  8,3 ingevuld door 69 deelnemers 

Gevechtssysteem  8,1 ingevuld door 69 deelnemers 

Magiesysteem  7,9 ingevuld door 68 deelnemers 

Foliant  7,7 ingevuld door 69 deelnemers 

Wilde Post  7,9 ingevuld door 68 deelnemers 

Spelersinformatie  7,9 ingevuld door 68 deelnemers 

Was je tevreden met je rol(len)  96% ingevuld door 25 deelnemers 

Figurantendag 
(2)

 -4% ingevuld door 23 deelnemers 
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Spellokaal  8,7 ingevuld door 24 deelnemers 

Rolinformatie  8,1 ingevuld door 24 deelnemers 

Ontvangst op vrijdag  8,0 ingevuld door 23 deelnemers 

SSNK  8,1 ingevuld door 25 deelnemers 

Informatieboekje voor nieuwe leden  8,0 ingevuld door 10 deelnemers 

Wapens en kleding boekje 7,6 ingevuld door 10 deelnemers 

 

Noten
 (1) (2)

: 

De scores ‘grootte spelterrein’ en ‘figurantendag’ zijn een gemiddelde van -1, 0 

en +1. Het spelterrein (te klein, oké, te groot) vonden jullie dus precies goed. 

De figurantendag (moet doorgaan, mag overgeslagen, moet geschrapt) laat zien 

dat er een lichte voorkeur is om de figurantendag te houden. De poging om op 

vrijdag een uitgebreide briefing te doen, mislukte min of meer door het nogal 

verspreid arriveren van alle figuranten. Inmiddels zijn we bezig met een nieuwe 

opzet, waarin vooral nieuwe figuranten meer aandacht krijgen. 

 

Suggesties en tips 

De online enquête nodigt uit om tal van zaken aan te kaarten, meer dan we hier 

kunnen afdrukken. We nemen wel alles door, en proberen met alle tips iets te 

doen. Hieronder de onderwerpen die vaker genoemd werden. 

• De Wilde Post, kan die niet vaker, eerder, etc. Ook wil men graag eerder 

weten wat de binnenspelse locatie zal zijn. Elerion 34 speelt in Batori, net 

over de grens in Pelinor. 

• Figuranten geven aan dat spelers hun 

klappen niet ‘nemen’ en dat er meer 

gescheidsrechterd moet worden. 

Spelers vinden op hun beurt dat 

figuranten te hard en te snel slaan en/of 

onveilig vechten, en dat deze beter 

gebrieft moeten worden. Die briefing 

van figuranten nemen wij voor onze 

rekening, het accepteren van klappen 

laten we graag aan de spelers over. 

Misschien is er zelfs een verband, en 

worden spelers die door hard kermen 

laten merken dat eerdere klappen goed 

raak waren, daarna minder hard 

geslagen? 
 Opdruk bij een T-shirt van Zazzle 
 

• Heeft het er ook iets mee te maken, of staat het op zichzelf: de vraag naar 

minder sterke monsters, minder gevaarlijke monsters, en tragere 

zombies? 
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• Tijdens het lijnscenario zijn enkele groepen verdwaald - daar hadden 

meer en duidelijkere bordjes moeten staan. Of we geven volgende keer de 

figuranten een duidelijk kaartje mee. 

• Er wordt veel gevraagd om meer ‘redenen’ om het bos in te gaan en 

eventueel meerdere locaties om heen te lopen/te ontdekken. 

• Er zijn een aantal vragen gesteld over verduidelijking van regels. We 

zoeken nog naar een manier om dat te doen, zonder alle details als een 

wetboek vast te hoeven leggen, en zonder alle details voor iedereen te 

hoeven publiceren. Wellicht dat we de uitleg op spreukenbladen en bij 

vaardigheden kunnen onderbrengen, zodat jullie in het spel op zoek 

kunnen. 

 

Leukste personages 

Voor sommige nog de enige reden om de Foliant 

door te lezen: word ik genoemd? Deze keer twee 

memorabele figuranten op de eerste plek: de 

nobele rode ridder en de liegende monnik. Op de 

voet gevolgd door een pratende poes. Daarachter, 

gelijk opgaand, de best en slechtst geklede 

mannen van Umbrië. Tenslotte de senator, 

gestorven voor zijn idealen. 
 

 Aymal de liegende monnik: 5 ⅓ 

 Gravin Gerda Delpierre, rode ridder: 5 ⅓ 

 Miyoyo Mrrw de katmens: 4 ½ 

 Bodrof de aardappeldruide: 3 ⅓ 

 Glorelain: 3 ⅓ 

 Senator Gerard Wanders: 3 
 Indrukwekkende Monnik 

 

Daarnaast: 2 stemmen voor 

Abu de Redobanees, Deca 

Al'Dente en Werner 

Vanbruyn. Tussen de 1 en 2 

stemmen voor John en Joop 

(circusdirecteuren), en de 

katmensen (figuranten). 

Eén stem voor: Achmed de 

handelaar, witte ridder Baron 

Marvus Eickenborgh, Berend 

Jan van Gaalen, Bernardus 

van Pias de nieuwsgierige 

necro, Gérar Hoen, Hadrianus 
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Fabricius, de hamsters van de chocoladefontein, Hertogh Jan, Indra Zomerzon, 

Jacobus D'Vina, de kannibalen, Leon Convain de JHK priester, Maarin de 

techno paladijne, Melikae de Redobanese, Rigor, Roos, Saachin de 

technomonnik, Sigmund von Bint en Swentibold Hoen. 

Minder dan 1 stem (maar wel genoemd!): Beloras de sater, Ch’rok de ork 

zonnepriester, De Wachter als geest op zoek naar Rigor en een naamloze 

paladijn Generaal, naamloze paladijn JHK en naamloze soldaat bewaker. 

 

 
 

Leukste moment 

Daar is nauwelijks een lijstje van te maken. Eigenlijk heeft iedereen wel een 

eigen moment genoemd, dat voor hem of haar het meest speciaal was - zelfs 

‘alles’ en ‘niets’ zijn allebei één keer genoemd. Op het gevaar af dat we 

sommige dingen ten onrechte op een hoop gooien, zijn hier de momenten die 

vaker genoemd werden: 
 

 ondervragen, martelen en onthoofden van de Senator: 5 ½ 

 eindgevecht, inclusief verslaan van de mummiekoning: 5 ½ 

 moordaanslagen op Glorelain en Indra: 3 ½ 

 huwelijk van Ashna en Hermann, inclusief vrijgezellenfeest: 2 ⅓ 

 talentenjacht Joop en John: 2 ½ 

 in het donker ondoden aantreffen in plaats van Redobanezen: 2 
 

Telkens maar één keer genoemd, maar wel voor alle geloven en gildes, zijn de 

inwijdingen: de rituelen voor JHK en Generaal, necromantiërs en magiërs, 

Petraei en Woldwachters. Ook iedere groep monsters heeft wel minstens één 

speler blij gemaakt: gevechten met kannibalen en hagedissen, zombies en 

mummies. 

 

 
Tekst: Casper van Dijk 

Foto’s: Patrick Deters 
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Verslag Puerto Diablo 8 
 

 

Het was al laat op de dag toen de reizigers van de Zeearend en de Canard Blue 

werden afgezet bij Port Royal. Een vreemde sfeer heerste er in de haven. Een 

rechtszaak was gaande. Het laatste dat men zou verwachten in een stad gevreesd 

om losbandigheid en rechteloosheid. Zonder vele scrupules werd een zeker 

Claes Compaen veroordeeld. Om direct te worden vrijgesproken... 

 
Vrijwel direct bleek dat het een onschuldig tijdverdrijf betrof, genaamd 

“rechtzaakje spelen”, dat de piraten en schurken van de stad bij gebrek aan 

echte spanning oppakten om het leven te veraangenamen. 

Overigens bleek de “echte” wet uitstekend en zeer professioneel te worden 

toegepast door de advocaat Mr. Scrope, die zijn handen vol had aan allerlei 

testamenten die voortdurend op bleven duiken uit de alomtegenwoordige 

verborgen schatkisten. Gelukkig kwam de galg, die al jaren werkeloos stond toe 

kijken op de gang van zaken op het marktplein, daar niet bij te pas. 

 

Na deze vreemde ontvangst bleek het bier gelukkig overvloedig te vloeien bij 

“Jack & Jill”: sinds de branden na een zeer ongelukkige onweersbui de enige 

kroeg met logement in de stad. 

Al snel had barbier de Nokker daar haar intrek genomen met haar kapperszaak. 

Aan de toog ontdekten de nieuwelingen al snel hoe de stad in elkaar zat. 

Gouverneur commedore Myngs, een door de Spanjaarden gevreesde vechtjas, 

bekommerde zich amper om het dagelijks bestuur en liet dit over aan een oude 

bekende van velen: de enige echte Grijnzende Heyn. 

Op de een of andere raadselachtige wijze was deze weer vrij gekomen met 

vermoedelijk inmenging van een of andere geheime dienst, om nu op Port Royal 

de scepter te zwaaien. Zijn voorganger – de ook al zo gevreesde Abraham 

Blauvelt – had na een bende oorlog hals over kop het eiland moeten verlaten. 

Om het geval nog vreemder te maken werd Heyn gesteund door twee piraten: 
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Meike Saenredam en Maarten Dollaert, dezelfde Maarten die ter nauwer nood 

aan de Spanjaarden was ontkomen door zich in de puinhopen van 

Vrijbuitereiland te verbergen, enige maanden eerder. 

Deze twee piraten bleken weer een kliek Engelse armoezaaiers onder zich te 

hebben: de families Jonson en Johnson, die onderling in een vete van generaties 

verdeeld waren. 

Een andere oude bekende die weer opdook was Yvette le Frosh, een lichtekooi, 

ook van Vrijbuitereiland, die zich had opgewerkt tot “secretaresse” van de 

Britse handelsmaatschappij. 

 

Uiteraard werd deze vorm van bestuur met lede ogen bezien door de notabelen 

van de stad. Deze werden aangevoerd door Sir Thomas Modyford, de 

representant van het in opkomst zijnde handelshuis de “East India Trading 

Company”, dat haar invloed ook in de West wil laten gelden. 

Helaas is Sir Modyford wat later dat weekend verdronken in het moeras tijdens 

een wandeling net buiten de stadspoort. Iets dat Joan Peterson, handelaar van de 

United Britisch Trading Company niet heel slecht uitkwam... 

 

In het woud andere zijde 

van het moeras bleek 

zich ook nog van alles af 

te spelen. De door 

admiraals Penn en 

Venable al weer lang 

geleden verdreven 

Spanjaarden, die Port 

Royal ooit stichtten, 

bleken daar hun 

toevlucht te hebben 

gezocht. Hoewel dit 

uiteraard in alle 

toonaarden werd ontkent, bleek Myngs een extra handelslijntje te hebben met 

allerlei smokkelaars via deze “achterdeur”. In de “Impuesto Dispencar” – een 

winkeltje achterin “Dos Cervezas” – de kroeg van de Spanjaarden – kon men 

allerlei spulletjes van “vage” komaf kopen. 

 

Iets naast dit “kampje” bleek een gevluchte slavin te wonen: een zeker 

Fabriziana Ortie. Onbekenden die nietsvermoedend haar tent binnen stapten 

kwamen meestal lijkbleek weer naar buiten. Het gerucht ging dat zij vreselijke 

voodoo-praktijken beoefende... 

En dan waren er nog de raadselachtige vijfsprong en ruïnes waarover de wildste 

verhalen de ronde deden, 
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In de stad liep de spanning hoog op door de komst van de vreemdelingen. Deze 

brachten verhalen mee van gouden artefacten en mysterieuze eilanden. Deze 

verhalen bleken ook niet onbekend bij de inwoners van Port Royal en al snel 

begonnen velen plannen te maken om naar dit eiland vol goud en mysterieuze 

zaken te gaan. Allen wilden snel overtocht... 

Een poging de Zeearend te kapen mislukte na een ware zeeslag met veel 

kruitdamp. De Zeeduivel, het oude kaperschip van Barbarossa, werd 

opgekalefaterd en velen monsterden aan. 

Tussen Meike Saenredam en Maarten Dollaert brak een ware strijd uit om de 

gunst van Grijnzende Heyn, wie voor hem de schat zou gaan halen. Maarten 

brak zelfs letterlijk in vlammen uit toen er een aanslag op hem werd gedaan met 

los buskruit dat heimelijk op zijn jas was aangebracht, hoewel er ook geruchten 

gingen dat iemand van een afstand boze krachten tegen hem aanwendde. In 

hoeverre de herbergier hier iets mee te maken had is onduidelijk, alhoewel boze 

tongen beweerden dat hij ‘s nachts spoken opriep. 
 

Vele vreemde zaken begonnen te spelen. Overal waar men keek was wel iets 

opmerkelijks gaande. Velen hebben Nina Larouchelle in gesprek gezien met een 

oude verjaagde Spaanse edelman, geestelijken en geleerden smoezen in hoekje 

met vreemde kaarten voor hun neuzen, Grijnzende Heyn schijnt Madame Ortie 

bezocht te hebben voor raad van “gene zijde”, de Johnsons slopen voorbij met 

de ene na de andere schatkist onder de arm en de lichtkooien ontvluchtten “het 

leven in zonde” door te huwen of non te worden. 

Door dat alles heen waren er geruchten 

over schedels en cirkels, en een 

waarheid die enkel gevonden kon 

worden met een merkwaardig 

werktuig. Het zou toch niet dat rare 

weegschaal-achtige ding zijn, waar 

sommigen sinds zaterdag mee 

rondliepen? De zondag werd afgerond 

met verkoelende zwempartij en de diensten van de jezuiet van der Drecht en 

altijd dronken anglicaan James Taylor. 
 

De Zeeduivel en de Canard Blue liggen klaar om uit te varen naar “het Eiland”, 

dat sommige “Atlantis” noemen, weer andere “Isla Del Oro”, en weer andere 

“de Zetel der Windstreken”. Wat daar is, weet niemand, maar de verwachtingen 

zijn hoog gespannen: occulte krachten, macht, rijkdom, eerherstel voor de 

familie of een toekomst als vorst. Pas wanneer de horizon is geweken na een 

spannende zeereis zal het geopenbaard worden... 

 

 
Tekst: Sander ten Napel 

Foto’s: Martine Sprangers 
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Gevonden voorwerpen Bron 5 
 

Ook aan het einde van deze Bron (nummer 5) zijn er weer enkele voorwerpen 

blijven liggen. Je vindt de afbeeldingen op onderstaande foto. 

Herken je iets van jezelf of weet je wie de eigenaar is, neem dan contact op via 

het contactformulier op de site van Arcana. 

 

 
 

• Eén paar zwarte schoenen, maat 43 

• Eén groene leren riem 

• Twee drinkhoorns 

 

Nogmaals: Als je hier iets van jezelf tussen ziet, neem dan contact op via de site 

van Arcana: www.arcana.nl en dan in het linkermenu onder ‘Contact’. 

 
Bibi Boom 
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Midwinter Fair 2011 
 

 

Zoals elk jaar wordt Arcana door het Archeon (www.archeon.nl) gevraagd een 

uitleg en demonstratie over levend rollenspel te geven. Dit jaar gaan we echter 

wat anders doen. We gaan namelijk naast alleen onze eigen bekende locatie, een 

hele hoek van het park bezetten met een heus rollenspel dorp. Hiervoor heeft 

Arcana een groot aantal ervaren en fanatieke figuranten en spelers nodig. 

 

Op dit moment zijn we hard bezig met enkele andere verenigingen een dorp 

neer te zetten in het Archeon. Dit zal van de steentijd tot en met de ijzertijd 

lopen. Voor mensen die het park niet uit hun hoofd kennen, dit is ongeveer het 

gehele gebied rondom het Klooster, met uitzondering van de middeleeuwse 

straat. We proberen om een dorpje rond 300 na Chr. uit Ierland neer te zetten. 

(De Romeinen zijn dan net vertrokken. Bijgeloof zit achter elke struik en als 

iemand zegt dat hij kan toveren, dan zal dat wel zo zijn.) 

In het dorp zullen verhaalvertellers, een heuse taveerne, gevechtstrainingen, etc. 

een plaats hebben. Zoals bij een goed rollenspel hoort, zit er ook nog een mooi 

plot in met een lieve heks, nare inquisitie jagers, mooie nimfen, tovenaars, en 

verleidelijke magie. Alleen mensen die meegaan komen te weten wat er gebeurt. 

 

Dit soort projecten kunnen alleen maar werken en bestaan als er ook 

daadwerkelijk mensen rondlopen. Hiervoor zijn gelukkig veel leden van Arcana 

geschikt. Heb je zin om mee te doen, schrijf je dan in! Dit kan via de site 

www.arcana.nl. 

 

 
Namens de PR groep 

Matthijs Kuiper 

 

p.s. entree tot het park wordt door ons geregeld op de dag dat je helpt. Verkleed 

komen mag en is erg wenselijk, mits het binnen het thema past. 

En als klein geheimpje; het is een mooie gelegenheid om eens iets anders te 

proberen met je rollenspel dan wat je standaard gewend bent. 
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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, 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 zijn al bekend en 

staan hieronder vermeld. Door omstandigheden zouden deze nog kunnen 

wijzigen, maar voorlopig mogen jullie uitgaan van de volgende data: 
 

� Nummer 1 - winter 2012: deadline 8 februari 

� Nummer 2 - voorjaar 2012: deadline 2 mei 

� Nummer 3 - zomer 2012: deadline 8 augustus 

� Nummer 4 - najaar 2012: deadline 7 november 
 

Mocht je iets willen schrijven voor de Foliant of de Wilde Post, maar je weet 

niet wat, dan zou je aan het volgende kunnen denken: 

Voor de Foliant: Een historisch artikel, bijvoorbeeld “Reizen in de 

middeleeuwen”, een filmrecentie van films die zich afspelen in de 

middeleeuwen of de gouden eeuw of een stukje over het zelf fabriceren van 

mooie spullen voor levend rollenspel. 

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 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_elerion@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_elerion@arcana.nl. 

Voor vragen over de spelregels is er een spelregelgroep, je kunt ze bereiken per 

e-mail: spelregels@arcana.nl. 

 

 

Vragen over de Landen van Lamorak 
 

Voor de beantwoording van vragen of het verkrijgen van informatie over de 

Landen van Lamorak lives, kan je het best contact opnemen met het infopunt 

van de Landen van Lamorak: E-mail: kidslarp@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: puerto-info@arcana.nl. 

Voor scenario gerelateerde zaken is er 

een apart e-mail adres: 
puerto-scenario@arcana.nl 

 

 
Marco Lammers 
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Agenda 
 

 

Deze agenda bevat de Arcana activiteiten die gepland zijn in het komende drie 

maanden. Op de website van Arcana (www.arcana.nl/agenda) is een 

uitgebreide agenda te vinden, met de laatste informatie. 
 

 

Januari 2012 
 

29 januari 2012 

Rollenspelvereniging Arcana organiseert de Algemene Ledenvergadering 

(ALV) 2012. Locatie: theaterzaal de Boulevard in Breda (zie voor info: 

www.boulevardbreda.nl. Aanvang om 14:00 uur. Na afloop van de 

vergadering is er de mogelijkheid om nog even te blijven borrelen. Je kunt 

daarna ook op eigen kosten mee-eten, om 18:00 uur gaan we aan tafel. Wil je 

mee-eten, geef dit dan op tijd door via info@arcana.nl! 

Ook de agenda wordt binnenkort vastgesteld en zal op de website en/of in de 

nieuwsbrief worden bekendgemaakt. Wil je een of meer punten voor op de 

agenda inbrengen (bijvoorbeeld als je een nieuw evenement wilt organiseren of 

vragen over de financiën), mail dit dan naar bestuur@arcana.nl, zodat deze 

meteen meegenomen kunnen worden. 
 

 

Maart 2012 
 

23 t/m 25 maart 2012 

Rollenspelvereniging Arcana organiseert Elerion 34. Locatie: “Ten Vorsel” in 

Bladel. Bel, voor meer informatie: 076 – 52 09 231 (Mariëlle Klerks of Eric 

Vinken, doordeweeks van 18:30 tot 22:00 uur en in het weekeinde). Inschrijven 

is nog mogelijk. 
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Afzender: 

 

Rollenspelvereniging Arcana 

 

Dr. van Stratenweg 540, 

 

4205 LL  Gorinchem 

 


