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1. Algemeen  
 
Over het spelsysteem 
 
Ons streven is een spelsysteem dat aan de ene kant eenvoudig en flexibel is en het rollenspel zo min 
mogelijk in de weg  staat, maar het aan de andere kant zeer duidelijk maakt wat wel en wat niet kan, 
zonder dat daar discussie over ontstaat. 
 
Aan de basis van het Wolfhagen-systeem ligt dat van Puerto Diablo, dat op haar beurt gebaseerd is 
op de Elerion spelregels. Dit zijn allemaal evenementen van  rollenspelvereniging Arcana, dat sinds 
1994 evenementen organiseert. Een bedankje aan de bedenkers van alle voorgaande regels is op zijn 
plaats. 
 
Degenen die bekend zijn met eerdere Arcana systemen zal het opvallen dat er veel regels zijn komen 
te vervallen of simpeler zijn gemaakt. Dit is een trend die de laatste jaren in veel (nieuwe) rollenspel 
evenementen te zien is. Ook is gebleken dat niet alle regels uit het oorspronkelijke Puerto-Diablo 
systeem in de praktijk werden gebruikt.  
 
De geest van de regels  
 
De belangrijkste reden waarom men deelneemt aan dit evenement is het hebben van een geweldig 
weekend. Regels zijn er om te zorgen dat men elkaar veilig kan  beroven, doodslaan, ophangen of 
vergiftigen (of diverse combinaties daarvan) om er een week later samen om te lachen in de kroeg. 
Gebruik de regels om het spel richting mee te geven, niet om er je zin mee te krijgen. 
 
Belangrijker dan alle regels in dit boekje is dat men plezier heeft en ook een ander zijn plezier gunt. 
Voorts kan geen enkel regelsysteem met iedere mogelijke spelsituatie rekening houden. In zo'n geval 
gaat het er om dat men het samen ter plekke oplost, met in het  achterhoofd dat het spel eerlijk en 
leuk verloopt. 
 
M/V 
 
Wolfhagen richt zich op zowel mannen als op vrouwen. Hoewel vanuit historisch oogpunt veel 
beroepen en bezigheden voor vrouwen ontoegankelijk waren, zijn ze dat in dit spel niet. Dit doet de 
werkelijkheid wat geweld aan, maar maakt het spel leuker. In deze spelregels wordt standaard de 
mannelijke vorm gebruikt (hij kan een ambacht beoefenen, ambachtsman), maar hier kan doorgaans 
ook de vrouwelijke vorm ingevuld worden (zij kan een ambacht beoefenen, ambachtsvrouw). Er zijn 
enkele uitzonderingen. Zo hebben wij liever geen vrouwelijke geleerden en soldaten, en geen 
mannelijke lichtekooien. Wil je hier toch van afwijken, neem dan contact met ons op. 
 
Functies en Rollen  
 
Tijdens het evenement kan men deelnemers in een aantal groepen verdelen. In tegenstelling tot 
andere evenementen van de vereniging Arcana wordt bij Wolfhagen geen onderscheid gemaakt 
tussen “spelers” en “figuranten”. Bij dit evenement is iedereen deelnemer. Overigens kunnen alle 
deelnemers tot op zekere hoogte als scheidsrechter op treden en speltechnische beslissingen nemen. 
 
Personage: Behalve crew en spelleiders die camouflage-t-shirts dragen, vertegenwoordigen alle 
deelnemers van Wolfhagen een personage. Om verwarring te voorkomen, geldt dat bij 1 personage 1 
kostuum hoort. Een deelnemer kan op deze wijze tijdens een weekend meerdere personages spelen. 
In de meeste gevallen zullen deelnemers tijdens het weekend maar 1 personage spelen. 
 
Crew: deelnemers die zich namens de organisatie bezig houden met catering, logistiek en techniek 
rond het spel. Soms hebben deze mensen ook een kostuum en een rol, maar meestal dragen zij een 
camouflage- T-shirt: een teken dat zij "buitenspel" zijn. 
 
Spelleiding: De mensen van de organisatie die zorgen voor een goed spelverloop. Zij nemen 
uiteindelijk alle speltechnische en regiebeslissingen. Je kunt hen zowel binnenspels als buitenspels 
aanspreken. Binnenspels maken zij onderdeel uit van een lokale katholieke liefdadigheidsorganisatie: 
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de Zusters van Licht en Liefde. Zij zijn herkenbaar aan wit-zwart habijt. Wanneer spelleiders een 
camouflage T-shirt dragen is dit een teken dat zij "buitenspel" zijn. 
 
Speltechnische termen  
 
Buitenspel: Alles dat niet in de spelwereld Wolfhagen thuishoort: overvliegende vliegtuigen, 
wandelaars, crew, einde-spelterrein-bordjes en zaken die plaatsvinden tijdens een tijdstop of spelstop 
(tussen de evenementen door). 
 
Binnenspel: Alles dat deel uit maakt van de wereld van Wolfhagen, haar personages en hun interactie. 
 
Vaardigheid: Personages beheersen diverse vaardigheden. Verwar wat je personage kan, niet met 
wat je zelf kunt. Al ben je voor je werk scheikundige; als je personage niet de vaardigheid alchimie 
beheerst, snap je tijdens het spel helemaal niets van waar al de kolven en buisjes voor zijn. Vice versa 
hoef je niet echt met vuurwapens om te kunnen gaan, om tijdens het spel een musket af te vuren. Het 
kan echter nooit kwaad je van tevoren wat te verdiepen in de bezigheden van je personage.  
 
Trefpunten (TP): Ieder personage heeft 2 trefpunten op de torso en 1 per arm en been (met 
uitzondering van heel geoefende en geharde vechters, zij hebben 3 trefpunten op torso en 2 per 
ledemaat). Wanneer een personage gewond raakt, gaan er op de betreffende locatie een of meerdere 
trefpunten vanaf. 
 
Beschermingspunten (BP): Deze geven de mate van bescherming aan door het dragen van 
bepantsering op een bepaalde locatie. Wie pantser draagt, heeft 1 extra punt bescherming, behalve 
soldaten in volle bepantsering, zij hebben 2 punten bescherming. 
 
Tijd stop (Tijd in): Wanneer een deelnemer “Tijd stop” zegt is dit een teken dat het spel om 
veiligheidsredenen stil gelegd moet worden. Iedereen mag dit doen. Wanneer het spel door kan gaan, 
kan de term “Tijd in” gebruikt worden.  
 
Wat we niet hebben 
- Bij Wolfhagen gebruiken we geen personagekaarten. Als het goed is zijn de regels simpel genoeg 

om te kunnen onthouden hoeveel trefpunten en welke vaardigheden je (nog) hebt. 
- Aangezien er maar een beperkt aantal evenementen wordt gespeeld zijn er geen verschillende 

niveaus. Ontwikkeling van personages zal vooral gebeuren door het verhaal dat zich ontvouwt, 
niet doordat deze personages sterker, slimmer of vaardiger worden. Als het personage sterker 
wordt, dan zal dit zal zich moeten uiten in het spel van het personage en niet in speltechnische 
vorderingen. 

 
Veilig spel  
 
Tijdens het evenement moeten allerlei dramatische gebeurtenissen kunnen plaatsvinden, die 
tegelijkertijd veilig en plezierig verlopen. Om dit voor elkaar te krijgen moet iedereen rekening houden 
met de volgende punten. 
- Vecht veilig en alleen met goedgekeurde wapens (zie ook hoofdstuk 5 over wapens en 

bepantsering). 
- Vermijd ongewenst lichamelijk contact. 
- Vermijd overmatig alcoholgebruik en kijk uit met vechten na alcoholgebruik 

We begrijpen dat in de kroeg rondhangen en met de andere personages babbelen een belangrijk 
onderdeel is van het spel en dat daar een biertje bij hoort. Ga niet over de schreef. Dronkenschap 
kan leiden tot spelbederf voor jezelf en voor anderen. Ook kan het tot onveilige situaties leiden 
wanneer er wordt gevochten. Niet iedereen wordt even snel dronken. Het is ieders eigen 
verantwoordelijkheid om daar op toe te zien. Het is echter het goed recht van de barman om te 
weigeren nog meer alcohol te schenken. 

 
Waarschuwingen en elkaar waarschuwen 
 
Wanneer iemand onveilig of spelbedervend gedrag vertoont, krijgt deze persoon een waarschuwing 
van de spelleiding. Na de tweede waarschuwing wordt iemand een uur lang uit het spel gehaald om 
even af te koelen.  
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Na de derde waarschuwing wordt iemand gesommeerd het evenement te verlaten. In ruim 15 jaar 
vereniging Arcana is het gelukkig nog nooit zover gekomen. Laten we die traditie ook bij Wolfhagen 
hoog houden. 
 
Wanneer iemand zichzelf of anderen in gevaar brengt, is het een uitstekend moment om iemand te 
waarschuwen. Iedereen mag dit doen. Zo'n situatie gaat altijd voor het spel. Om duidelijk te maken dat 
de waarschuwing buitenspels is, kan de term “Tijd stop” (en daarna “Tijd in”) gebruikt worden.  
 
Wanneer iemand het spel bederft, is het in principe een taak van de spelleiding om iemand tot de orde 
te roepen, zodat de andere deelnemers niet in hun spel gestoord hoeven te worden en situaties niet 
escaleren. Om te zorgen dat de spelleiding van de situatie op de hoogte is, moet deze wel door een 
deelnemer op de hoogte worden gesteld. 
 
Tijd in het spel 
 
Tijdens het spel is er sprake van verdichte tijd; dat wil zeggen dat veel dingen sneller gaan en minder 
tijd kosten dan de realiteit (het helen van wonden bijvoorbeeld). Dit houdt de vaart in het spel en stelt 
deelnemers in staat om in 24 uur heel veel mee te maken en grootse prestaties te bereiken. 
 
Tijd tussen twee evenementen 
 
In deze tijd hoort er geen overleg te zijn tussen de personages. De organisatie van Wolfhagen 
voorziet daarom niet in een forum. We begrijpen dat deelnemers na afloop van een weekend graag in 
de kroeg hun ervaringen delen, maar bedenk goed dat dit per definitie buitenspelse gesprekken zijn.  
 
De enige mogelijkheid om binnenspels invloed uit te oefenen op wat er tussen evenementen gebeurt, 
is door contact op te nemen met de organisatie. De organisatie van Wolfhagen bedenkt wat er tussen 
twee evenementen met je personage gebeurt en heeft hierover het laatste woord. Heb je zelf ideeën, 
dan zijn die natuurlijk wel altijd welkom.  
 
De tijd die er binnenspels tussen de evenementen verstrijkt kan variëren tussen geen (cliffhanger) en 
drie maanden. Alle wonden worden in deze tijd geheeld. Hierover word je bij de start van het spel 
geïnformeerd. 
 
Binnenspelse en buitenspelse bezittingen  
 
Binnenspelse bezittingen zijn verhandel en steelbaar (centen, smaragden, handelswaren, bizarre 
objecten). Buitenspelse bezittingen zijn dat niet (iemands slaapzak, kleding, portemonnee, gsm, 
etc...). Ook wapens en gereedschappen (vaak door deelnemers zelf meegebracht) mogen niet 
gestolen worden. 
 
Maar... als men van een geheim agent de opdracht krijgt om de kruisboog van de gouverneur te 
stelen, mag het wel. Wanneer een deelnemer van een groep vijandige soldaten te horen krijgt de 
rapier te overhandigen, zal hij of zij dat moeten doen (of zich in een kansloos gevecht moeten storten). 
Het in beslag genomen wapen zal dan echter veilig bewaard worden bij de spelleiding. Neem bij twijfel 
contact op met de spelleiding.  
 
Bedenk dat met wederzijdse (buitenspelse) toestemming de regels gemakkelijk aan de situatie zijn 
aan te passen. Het belangrijkste is dat iedereen aan het einde van het evenement met al zijn of haar 
eigen spullen het terrein weer verlaat. 
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2. Een nieuw personage 
 
In dit hoofdstuk is stap voor stap omschreven hoe een nieuw personage kan ontstaan. 
 
Een nieuw personage 
 
Stap 1: dorpsbewoner of buitenstaander 
Er worden een aantal rollen van dorpsbewoners geschreven, waar je als deelnemer voor kunt 
aanmelden. Dit is een vaststaand (en beperkt) aanbod van rollen, op is op! Rollen van dorpsbewoners 
zijn altijd in overleg met de scenaristen van Wolfhagen.  
 
Buitenstaanders zijn deelnemers die (op basis van een startmal) een eigen personage invullen. Je 
bent binnen de kaders van de regels en de spelwereld vrij om zelf een personage te bedenken.  
 
Wanneer je daar behoefte aan hebt, is het scenario altijd bereid om met je mee te denken over een 
personage die een rol kan spelen in het verhaal. Maar: wacht niet tot het laatste moment om 
contact op te nemen. Wij kunnen dan niet meer garanderen dat we mee kunnen schrijven aan je rol, 
kleding kunnen uitlenen o.i.d. Hoe eerder je erbij bent, hoe meer aandacht we kunnen besteden aan 
je personage, zowel qua achtergrond als qua plot. 
 
Stap 2: nationaliteit van het personage 
Ieder personage heeft een bepaalde nationaliteit en afkomst. Voor de dorpsbewoners geldt dat ze 
allemaal afkomstig zijn uit de streek de Landen van Overmaas (Habsburgs gedeelte van de 
Landsheerlijkheid Valkenburg), een enkele uitzondering daargelaten.  
 
Voor buitenstaanders kan worden gekozen uit de volgende mogelijkheden: Landen van Overmaas 
(het huidige Limburg), Holland, Friesland, Brabant, Zeeland, Vlaanderen, Habsburgse Rijk 
(Oostenrijk), Frankrijk, Engeland, Pruisen (Duitsland). 
 
Het personage spreekt de taal of het dialect dat hoort bij het land of de streek die hij gekozen heeft. 
De talen zijn Hollands (Holland, Brabant, Zeeland, Vlaanderen of de Landen van Overmaas zelf), 
Fries, Duits (Habsburg of Pruisen), Frans en Engels. Wanneer het personage kan lezen en schrijven, 
kan men lezen en schrijven in de taal die hoort bij de nationaliteit van het personage.   
 
Voor andere talen dan de moedertaal geldt dat het personage ze wel kan verstaan, maar niet kan 
lezen of schrijven. Dit houdt in dat alle personages in het spel met elkaar kunnen spreken, ongeacht 
hun nationaliteit. Het lijkt wellicht wat geforceerd, maar iedereen kan zich in het buitenland met 
handen en voeten wel verstaanbaar maken. Om andere talen te kunnen lezen en schrijven moet 
opnieuw de vaardigheid lezen en schrijven worden geleerd. 
 
Boven iedere geschreven tekst in het spel staat in welke taal of dialect het geschreven is. Wend je 
ogen van de verdere tekst af, wanneer het in een taal is die je niet kent of als je al helemaal niet kunt 
lezen. Als je wilt weten wat er staat, zul je iemand moeten zoeken die kan lezen in de betreffende taal. 
 
Stap 3: geloof van het personage  
In de achttiende eeuw speelt geloof een grote rol. Bijna niemand is ongelovig. Iedere deelnemer moet 
een geloof kiezen voor het personage. Voor de dorpsbewoners geldt dat ze allemaal katholiek zijn 
(een enkele uitzondering daargelaten). Voor buitenstaanders kan worden gekozen uit de volgende 
mogelijkheden: Katholiek, Gereformeerd of Hervormd (Gereformeerd is strenger), Anglicaans (alleen 
Britten), Joods. 
 
Heb je ideeën over een meer exotisch personage qua afkomst en/of geloof neem dan contact met ons 
op.  
 
Stap 4: startmal 
Startmallen zijn bedoeld om je een logische set vaardigheden te geven én een voorzet te doen met 
betrekking tot soorten personages die in de spelwereld passen. Het beroep of de levenswijze die je 
(tot nu toe) hebt uitgeoefend of beleefd uit zich in de kleding en de mentaliteit van je karakter. 
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De startmallen zijn geënt op de verschillende standen die in de achttiende-eeuwse maatschappij 
gangbaar waren. Daar hoort een unieke vaardigheid bij die niet beschikbaar is voor personages in 
andere startmallen. Hier worden in principe geen uitzonderingen op gemaakt. 
 
Hoor je bij de bevoorrechten in de Landen van Overmaas, dan heb je waarschijnlijk leren lezen en 
schrijven. Aan de andere kant worden de hogere klassen met argwaan bekeken door de gewone 
burgers, die niet zomaar ieder weetje met je zullen delen (roddel en achterklap). 
 
Daarnaast mag ieder personage twee extra vaardigheden kiezen die voortvloeien uit het leven en de 
ervaringen die hij heeft. Het is ook mogelijk om een vaardigheid te vervangen door een andere, 
wanneer dat past in het verhaal van het personage. Bijvoorbeeld: een priester die heimelijk niet kan 
lezen en schrijven, maar wel bordeel sluipen (bedenk zelf het verhaal maar…). 
 
Alle startmallen zijn toegankelijk voor zowel mannen als vrouwen, behalve wanneer specifiek anders 
is aangegeven. Natuurlijk zijn hierop uitzonderingen denkbaar, wederom in overleg met de 
organisatie. 
 
Startmal  
 

Bijbehorende 
unieke 
vaardigheid 

Standaard 
lezen en 
schrijven 

Standaard 
roddel en 
achterklap 

    
1. Clerus (geestelijken)1 Bidden x  
2. Adel en andere rijke lieden Kapitaal x  
3. Geleerden2 Latijn en Grieks x  
4. Herenboeren, burgers en buitenlui3 5 vaardigheden4   
5. Soldaten2 Veteraan  x 
6. Ambachtslieden5 Ambacht  x 
7. Armoedzaaiers, pachtboeren en bedelaars Bedeling  x 
8. Lichtekooien6 Charmeren  x 
 
Stap 5: vaardigheden kiezen 
Na het kiezen van de startmal, mag men de vaardigheden die men al heeft (bijvoorbeeld bidden en 
lezen en schrijven voor clerus) aanvullen of inruilen tot maximaal vier. Een uitzondering is de startmal 
“Boeren, burgers en buitenlui”. Hierin mogen 5 vaardigheden vrij gekozen worden. 
 
Een omschrijving van alle vaardigheden is in hoofdstuk 3 te vinden. 
 
Er is een verschil tussen vaardigheden die iedereen altijd kan leren, en vaardigheden waarvoor een 
bepaalde andere vaardigheid nodig is. Dat betekent niet  dat een beginnend personage de 
vervolgvaardigheid niet kan kiezen. 
 
Vaardigheden Vaardigheid nodig Leermeester nodig 
Alchimie - ja 
Andere taal Lezen en schrijven nee 
Bedelen - nee 
Beurzen snijden - nee 
Bewusteloos slaan - nee 
Boogschieten - ja 
Bordeelsluipen - nee 
Gehard Vechten nee 
Kruidenleer - ja 
Lezen en schrijven - ja 

                                                      
1  Denk aan priester, monnik/non of missionaris. 
2  Alleen mannelijke personages. 
3  Denk aan: alchimist, advocaat, beul, chirurgijn, herbergier, koopman, vroedvrouw…enz. 
4  Deze startmal heeft 5 vrij in te vullen vaardigheden, in plaats van 4 (waarvan 2 vaste en 2 vrij te kiezen). 
5  Bijvoorbeeld: kleermaker, smid, timmerman…enz. 
6  Alleen vrouwelijke personages. 
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Medicijnen Kruidenleer of Wonden 
verbinden 

ja 

Met dieren omgaan - nee 
Roddel en achterklap - nee 
Schutter - ja 
Vechten - nee 
Vechten met twee wapens Vechten ja 
Vervalsen - nee 
Wetenschappen Lezen en schrijven ja 
Wonden verbinden - nee 
Woudlopen - ja 
 
Geld en spullen  
 
Bezittingen 
Een beginnend personage mag alle spullen die bij de vaardigheden uit de startmal horen (zie de 
beschrijvingen) met zich mee het spel in nemen. Hier loopt het personage al jaren mee rond en voert 
er waarschijnlijk zijn beroep mee uit.  
Buitenstaanders hebben alleen spullen bij zich die zij kunnen meedragen. Dus bijvoorbeeld geen 
kanonnen, destilleerketels, aambeelden en andere enorme zaken. Dorpsbewoners hebben 
beschikking over alle voorwerpen die plaatselijk aanwezig zijn. 
 
Daarnaast mag men kiezen om startkapitaal uit te geven aan extra spullen, mits deze logischerwijs 
mee te voeren op reis. Neem bij twijfel van tevoren contact met ons op.  
 
Startkapitaal 
Het startkapitaal is: 
- 10 stuivers (fl.1) voor clerus en geleerden;  
- een halve stuiver (5 cent) voor armoedzaaiers; 
- voor alle andere startmallen 5 stuivers (voor de rijken komen hier vanwege de startvaardigheid 

kapitaal 4 daalders bij). 
 
Betaalmiddelen 
In het spel wordt er betaald met binnenspels geld. Ook voor drankjes - ook al betaalt men vooraf met 
euro's voor de schrapkaarten. Als iemand een rondje geeft, wordt hiermee een binnenspels rondje 
bedoeld, waar ieder op zijn eigen kaart laat schrappen. 
 
Er zijn een aantal verschillende munten in het spel: de Rijksdaalder, de daalder, de florijn (of gulden), 
de stuiver, een halve stuiver (halfje) een kwartje). 
 
 Naam   Waarde in stuivers   Waarde in centen 
 kwartje   ¼ stuiver   2½ cent 
 halfje   ½ stuiver   5 cent 
 stuiver   1 stuiver   10 cent 
 florijn (gulden)   10 stuivers   100 cent 
 daalder   15 stuivers   150 cent 
 rijksdaalder   30 stuivers   300 cent 
 
 

kwartje stuiver florijn daalder rijksdaalder 
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In de Landen van Overmaas werden om aan kleinere munteenheden te komen de munten in stukken 
gehakt. In dit spel is de kleinste eenheid een kwartje. 
 
Behalve in de vorm van munten kan kapitaal ook de vorm van edelstenen aannemen. Anders dan 
geld zijn edelstenen niet exact waardevast. Daarbij moet de wisselaar ook ergens van leven. En 
bedenk dat je niet wilt dat de wisselaar aan de grote klok hangt dat jij net met een saffier aan kwam 
zetten. Ook zwijgzaamheid mag iets kosten... 
 
Als laatste kan over de economie gemeld worden dat munten voornamelijk gebruikt worden in de 
handel, het uitbetalen van soldij, de kroeg, tijdens het gokken en in het bordeel. Naast de 
geldeconomie is onder gewone mensen de ruilhandel in levensmiddelen, gebruiksvoorwerpen en 
diensten erg in zwang. 
 
Kleding 
Een nieuw personage is vrij te kiezen in welke kleding het verschijnt, mits het bij de rol en het  
tijdsbeeld past. Voorkom verwarring; een timmerman met een koksmuts op, heeft veel uit te leggen.  
 
Wij zetten bij dit evenement alles op alles om het zo goed en zo mooi mogelijk aan te kleden. We 
verwachten van spelers dan ook dat zij goed gekleed ten tonele verschijnen. Het is helemaal niet erg 
als een kostuum eigenlijk twintig jaar uit de mode is in het jaar dat we spelen. Wel storend is het als 
een kostuum duidelijk uit een ander tijdperk komt (een Sherlock Holmes-pak of een ridder in 
maliënkolder). Anders dan bij fantasy evenementen zijn de deelnemers bij dit evenement de "gewone" 
lieden. Zij zijn dus geen helden, die gehuld in schitterende harnassen en gewaden en behangen met 
woeste wapens, de monsters en de misstanden bestrijden. 
 
Als je tijdig inschrijft (uiterlijk acht weken van tevoren) is het mogelijk om bij je inschrijving aan te 
geven dat je kleding wil lenen die in de setting van Wolfhagen past. Je hoort dan zo snel mogelijk of 
dat inderdaad kan voor jou personage.  



 11 

3. Vaardigheden 
 
Dit hoofdstuk geeft een overzicht van alle vaardigheden, of men een leermeester nodig heeft om de 
vaardigheid aan te leren en hoe het in de praktijk is toe te passen. Nieuwe personages starten met 
een unieke vaardigheid. Daarnaast beginnen personages met de vaardigheid lezen en schrijven (het 
bevoorrechte volk) óf roddel en achterklap (het gewone volk). Een nieuw personage heeft daarnaast 
twee extra vaardigheden die vrij in te vullen zijn. 
 
Nieuwe vaardigheden leren  
 
Na een evenement kan ieder personage 1 nieuwe vaardigheid leren . Sommige vaardigheden 
kunnen alleen geleerd worden als men een leraar gevonden heeft, andere zijn vrij te leren omdat men 
dit zichzelf kan leren, of omdat er leraren in overvloed zijn. Heb je een vaardigheid geleerd, geef het 
dan aan ons door zodat we er rekening mee kunnen houden. 
 
Leren van een leermeester 
Als men een vaardigheid van een leermeester leert, moet men minimaal een half uur per dag les 
hebben. De richtlijn is een half uur op zaterdag en een half uur op zondag te oefenen, maar dit mag 
ook een uur op zondag zijn (bijvoorbeeld als een leermeester pas later wordt gevonden). Dit is een 
richtlijn, overleg bij twijfel even met de spelleiding. 
 
Veel leermeester zijn erg kieskeurig en sommigen eisen eerst een proef. Vaak wordt een opleiding tot 
een ambacht ook weer met een proef afgesloten: de meesterproef. Een leermeester kan te allen tijde 
bepalen dat de opleiding mislukt is. Wanneer een leermeester te overlijden komt voor het einde van 
het evenement is de opleiding onvoltooid en daarmee mislukt. 
 
Het is ook mogelijk om vaardigheden die niet door een leermeester geleerd hoeven te worden, toch 
van een leermeester te leren.  
 
Jezelf een vaardigheid leren 
Als je een vaardigheid niet van een leermeester lee rt, dan zal er evenwel geoefend moeten 
worden tijdens het weekend . Ook hierbij is de richtlijn tenminste een half uur per dag te oefenen. 
Zeker bij de vaardigheden die je liever niet openlijk laat zien kan dit spannend spel opleveren. 
 
Vaardigheden aan anderen leren 
Ieder personage dat een vaardigheid beheerst kan deze vaardigheid aan anderen leren. De prijzen 
hiervoor zijn vrij en ruilen is uiteraard een mogelijkheid. Een personage kan maar 1 leerling per 
evenement hebben. 
 
Startvaardigheden 
 
De startvaardigheden zijn uniek voor de startmal. Hieronder zijn deze omschreven.  
 
Ambacht (ambachtslieden) 
Het personage beoefent een ambacht en weet hoe dat vakkundig te doen. Een ambacht is handwerk 
dat wordt aangeleerd om een beroep mee uit te oefenen. Voorbeelden van ambachtslieden zijn: 
timmerman, smid, glasblazer, schoenmaker, kleermaker, mandenvlechter, voddenboer, touwslager, 
leerlooier, enz. 
Na een uur werken kan een simpele taak gedaan zijn. Om de ambacht te beoefenen heeft de 
ambachtsman uiteraard gereedschap (timmergereedschap, smeedgereedschap enz.) nodig.  
De meeste ambachtslieden zijn met hun gereedschap vaardig genoeg om (simpele) sloten open te 
breken. 
 
Bedeling (armoedzaaiers) 
Iedereen in Wolfhagen moet werken voor zijn geld en geld betalen voor zijn voedsel. Alleen de 
allerarmsten kunnen hiervoor terecht bij de bedeling. De bedeling wordt in Wolfhagen gerund door de 
Zusters van Licht en Liefde (de spelleiding). Naast een extra broodje, muntje of appel, stoppen de 
zusters de armen af en toe ook een goedbedoeld advies toe. 
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Bidden (geestelijken) 
Door te bidden tot God worden allerlei zaken in het leven veilig gesteld. Niet altijd van geestelijken 
zelf, maar anderen brengen hun sores naar de priester, monnik of kwezelken. Na minstens een half 
uur bidden is de boodschap overgekomen. Lever het uitgeschreven gebed in bij een spelleider. 
Succes niet gegarandeerd! 
 
Charmeren (lichtekooien) 
Mannen zijn heel vatbaar voor jouw charmes, dat spreekt voor zich. Ze zijn nu en dan onbereidwillig 
loslippig in jou intieme gezelschap (dat mag gewoon een 1 op 1 gesprek zijn). Gebruik hiervoor de 
zinsnede “Ach…dat kun je míj toch wel vertellen?” Maximaal 1 keer per persoon per dag te gebruiken. 
 
Kapitaal (adel/rijken) 
Men krijgt ieder evenement 4 extra daalders. Hoe het karakter ooit aan dit geld gekomen is, laten wij 
helemaal in midden (het hoeft niet netjes te zijn), maar we willen het wel graag weten. 
 
Latijn en Grieks (geleerden) 
Latijn en Grieks zijn dode talen en het vraagt veel tijd en inzet om dit te leren. De enigen die zich hier 
in verdiepen zijn geleerden, en geleerde geestelijken (theologen). Vele geschriften van belang zijn 
alleen leesbaar voor wie Latijn of Grieks beheerst. 
 
Veteraan (soldaten) 
Als soldaat heb je de nodige ervaring in een gevecht. De vaardigheid “veteraan” betekent automatisch 
dat je ook kunt vechten (zie vaardigheid vechten). Je mag bovendien de eerste klap in een gevecht 
negeren. Je moet wel "veteraan" roepen, een welgemikte binnenspelse vloek mag ook. Dit is om voor 
je tegenstander aan te geven dat je de klap wel degelijk “meetelt”. Deze vaardigheid helpt niet tegen 
vuurwapens. Tot slot heb je 2 beschermingspunten (BP) als je volledige bepantsering draagt. 
 
Vrij te kiezen/leren vaardigheden 
 
Alchimie 
Indien men over recepten beschikt kan men licht-occulte brouwseltjes, giffen en antigiffen maken. 
Sommige van deze hebben genezende werking, andere veroorzaken haargroei of een erectie. 
Merkwaardige bijwerkingen zijn niet uitgesloten. Al eeuwen doen geruchten de ronde over het bestaan 
van recepten voor onsterfelijkheid (Chinese kwikdrank) of om lood in goud te veranderen. Men kan pas 
iets maken als men het juiste recept hiervoor heeft.  
 
Voorwaarden: het juiste recept, ingrediënten en werktuigen (vijzel, hakmes, flesje, reageerbuis) 
Leermeester nodig: ja 
 
Andere taal  
Om te leren lezen en schrijven in een andere taal, dient het personage nogmaals de vaardigheid lezen 
en schrijven te kiezen, maar dan met als toevoeging dat het om een specifieke (andere) taal gaat. In 
principe kan het personage door steeds weer opnieuw deze vaardigheid te kiezen alle talen leren die 
er om hem of haar heen gesproken en geschreven worden.  
Een restrictie is dat dode of zeldzaam gesproken talen alleen door geleerden en theologen beheerst 
worden.  
 
De volgende talen en dialecten zijn vrij voorhanden: Hollands, Fries, Duits, Frans en Engels. 
 
Voorwaarden: de vaardigheid lezen en schrijven 
Leermeester nodig: nee 
 
Bedelen  
Iedere dag kan men twee kwartjes ophalen bij de spelleiding, wanneer men minimaal een uur heeft 
gebedeld. 
 
Voorwaarden: een houten nap o.i.d. 
Leermeester nodig: nee 
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Beurzen snijden  
Door met een stuk krijt een streep te zetten op een tas, beurs o.i.d., kan de beurs leeggehaald 
worden. Het strepen met krijt simuleert het snijden in stof of leer. Men kan niet door hout of metaal 
snijden. Wanneer de streep gezet is, gaat men naar een andere deelnemer (of de spelleiding) en 
meldt dit. Daarop komt deze de inhoud van de beurs brengen, mits het klein genoeg is om door de 
snee te passen. Uiteraard zijn alleen binnenspelse voorwerpen steelbaar. Men dient zelf te zorgen 
voor een stuk krijt. 
 
Voorwaarden: een klein mesje (krijtje) 
Leermeester nodig: nee (maar oefenen is nodig en het zal niet meteen lukken…) 
 
Bewusteloos slaan  
Men kan iemand bewusteloos slaan. Dit kan alleen met een ploertendoder bij iemand die de klap niet 
aan ziet komen (nooit tijdens een gevecht), of bij iemand die het toestaat. Het slachtoffer is ongeveer 
een minuut bewusteloos. Als er ongeveer 60 seconden zijn verstreken bepaalt het slachtoffer zelf 
wanneer hij bij komt.  

 
Voorwaarden: ploertendoder 
Leermeester nodig: nee 
 
Boogschieten 
Men kan omgaan met een kruisboog. Sommige buurtschappen in de Landen van Overmaas hebben 
een eigen schutterij, waar de kruisboog wordt gehanteerd om het dorp te verdedigen. Ook voor de 
jacht wordt van kruisbogen wel gebruik gemaakt.  
 
Voorwaarden: boog 
Leermeester nodig: ja 
 
Bordeel sluipen  
De bordeelsluiper kan zich - wanneer hij op bezoek is bij een lichtekooi - zo goed verstoppen dat 
niemand anders dan de lichtekooi die erbij was toen hij zich verstopte, hem kan vinden. Wanneer 
iemand die niet op de hoogte is van deze vaardigheid, de bordeelsluiper (buitenspels) toch ziet, legt 
de lichtekooi uit wat er aan de hand is. De bordeelsluiper mag zo lang verstopt blijven als hij wil. 
 
Voorwaarden: een actief verleden als hoerenloper; een lichtekooi en een verstopplek (bed, kast, onder 
een hoepelrok enz.) 
Leermeester nodig: nee 

 
Gehard 
In plaats van 2 trefpunten op de torso en 1 per arm en been heb je 3 trefpunten op torso en 2 per 
ledemaat. 
 
Voorwaarden: vaardigheid vechten 
Leermeester nodig: nee 
 
Kruidenleer  
Men kan een kruidenbuiltje samenstellen wanneer men een half uur op begroeid terrein zoekt. 
Hiermee kan men kompressen maken en een drankje (kruidendrank) om giffen te neutraliseren (niet 
genezen). Zolang men om de drie uur dit drankje neemt is men gevrijwaard van nare effecten.  
Het maken van een flesje kruidendrank kost 1 kruidenbuiltje dat een kwartiertje gefilterd moet worden 
in een doek. Kruidendrank levert gemiddeld 1 stuiver op. 
 
Voorwaarden: Mes, doek, leeg flesje  
Leermeester nodig: ja 
 
Lezen en schrijven  
Men kan lezen en schrijven in de moedertaal. Door deze vaardigheid meerdere keren te kiezen, kan 
men ook andere talen leren lezen en schrijven: zie “andere talen”. Volk van de hogere standen, clerus 
en adel, hebben leren lezen en schrijven. Het gewone volk beheerst deze vaardigheid vaak niet, maar 
kunnen dit wel leren. 
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Voorwaarden: papier en ganzenveer 
Leermeester nodig: ja 
 
Medicijnen  
Piskijken: Men kan iemands ziekte of vergiftiging analyseren (na 5 minuten oplossen met kruiden, 
proeven en ruiken). Door veelvuldig proeven treedt gewenning (desensibilisatie) op, men raakt 
daardoor tevens immuun voor giffen. 
Kwakzalven:  
- Men kan met behulp van kruiden een ziekte of vergif genezen. De zieke blijft nog een uur zwakjes, 

maar voelt zich daarna beter. De patiënt krijgt geen trefpunten terug, maar raakt er ook geen meer 
kwijt. 

- Tevens kan men wonden genezen door het aanbrengen van een kruidenkompres. Na een uur 
herstellen krijgt men een trefpunt terug. 

De twee net genoemde mogelijkheden behoren tot het repertoire van iedere dorpsdokter. Daarnaast 
zijn er nog diverse recepten in het spel die de kwakzalver kan gebruiken om anderen mee te helpen. 
Een beginnende kwakzalver krijgt een willekeurig recept. Om er nog meer te verkrijgen zal men in het 
spel op zoek moeten. 
 
Voorwaarden: de vaardigheid Kruidenleer of Wonden verbinden. Reageerbuis, kruiden, verband.  
Leermeester: ja 
 
Met dieren omgaan  
Men kan onrustige getemde dieren tot kalmte manen (lukt altijd, zolang men in de buurt blijft). Wilde 
dieren kan men kalmeren door ze drie rustige, duidelijke tellen op een afstand te houden en 
bezwerend een vinger op te steken en te zeggen: "rustig maar, een, twee, drie". 
 
Voorwaarden: geen 
Leermeester nodig: nee  
 
Roddel en achterklap 
Iedereen met deze vaardigheid krijgt voor het weekend een roddel. Ook tijdens het weekend kunnen 
er roddels uitgedeeld worden (aan de bar of door de spelleiding). Roddels worden vooral uitgewisseld. 
Dat betekent dat je de informatie die je hebt ruilt tegen andere informatie (een ander personage met 
roddel en achterklap). Dit betekent in de praktijk dat de meeste burgers, boeren en buitenlui met 
elkaar roddelen maar hier de adellijke lieden en geestelijkheid van buitensluiten. De vaardigheid is wel 
door iedereen te leren.  
 
Voorwaarden: geen 
Leermeester: nee 
  
Schutter  
Men kan met musketten, blunderbussen en pistolen omgaan. Na het lossen van een schot, dient met 
het afgevuurde pyro-effect in te leveren. 
 
Voorwaarden: een vuurwapen, buskruit (pyro-effect) 
Leermeester: ja 
  
Vechten  
Iedereen in Wolfhagen kan zich verdedigen met een mes of dolk. Door de vaardigheid “vechten” kun 
je omgaan met andere wapens zoals knotsen, bijlen, korte lassen, sabels enz. Men kan echter maar 
met 1 wapen tegelijk vechten. 
 
Voorwaarden: goedgekeurd wapen 
Leermeester: nee 
 
Vechten met twee wapens 
Men kan met twee wapens vechten: één tot 70 cm en één tot 40 cm. 
 
Voorwaarden: de vaardigheid vechten, een kort en een lang wapen 
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Leermeester: ja 
 
Vervalsen 
Met deze vaardigheid kan men alleen zaken vervalsen waar men een relevante vaardigheid voor 
bezit. Het vervalsen van officiële documenten en handtekeningen is bijvoorbeeld alleen mogelijk als 
men ook kan lezen en schrijven in de beoogde taal. Als de nagebootste persoon zo’n stuk in handen 
krijgt, zal deze twijfelen hoe het mogelijk is dat hij dat ooit geschreven heeft. De vervalser signeert 
ergens met een paraafteken met 4 verticale streepjes. Op deze wijze kan de vervalser ook andere 
vervalsingen herkennen. 
 
Voorwaarden: benodigd materiaal 
Leermeester: nee 
 
Wetenschappen 
Wie zich verdiept in een bepaald onderwerp kan hier op achttiende-eeuws hoog niveau over 
meepraten. Er zijn verschillende wetenschappen waarvan er steeds 1 geleerd kan worden: 
- Anatomie (hulpmiddel: mes): Je hebt kennis van het menselijk lichaam. Deze kennis is vergaard 

door het ontleden van lijken; een bezigheid die door de Katholieke kerk bestraft kan worden. 
- Astrologie (hulpmiddel: sterrenkaart, sextant, astrolabium of kijker): De achttiende eeuw is een 

spannende tijd voor astronomen. Er werden steeds meer vraagstukken over de hemellichamen 
opgelost. Er kwamen nieuwe instrumenten in zwang zoals de micrometer en de reflectie 
telescoop. Een nieuwe planeet werd ontdekt: Uranus; de omvang en vorm van de aarde werd in 
kaart gebracht en uiteindelijk ontstonden zelfs speculaties over de oorsprong en de vorm van het 
universum… 

- Biologie: Men heeft kennis van de gewoonten van levende wezens en weet hoe men de soorten 
dient in te delen. Deze kennis is veelal boekenkennis. Met deze vaardigheid kan men vreemde 
planten en dieren identificeren.  

- Filosofie: Je hebt studie gemaakt van de bekendste filosofen van je tijd en van de klassieke 
oudheid. De kennis maakt doorgaans veel indruk op adellijke types, die filosofen net als 
kunstenaars in dienst nemen en in hun levensonderhoud voorzien. Een verkeerde opmerking 
echter in het bijzijn van een kerkelijke functionaris of een pijnlijke uitlating voor de broodheer en de 
consequenties zijn niet mals. 

- Theologie (hulpmiddel: bijbel): Men heeft een diepgaande kennis van zijn geloof. Door het 
bestuderen van de heilige geschriften leert men meteen ook relevante (oude) talen: Grieks en 
Latijn. (of in geval van Joods: Grieks en Hebreeuws). NB. Theologie is in principe alleen 
beschikbaar voor (hoge) geestelijken. 
 

Voorwaarden: Lezen en schrijven. 
Leermeester nodig: ja 
 
Wonden verbinden  
Eerste hulp bij ongelukken. Een bloedende wond op een ledemaat is te genezen met deze 
vaardigheid, mits het binnen 15 minuten nadat de wond is veroorzaakt wordt aangebracht. Een wond 
verbinden duurt 1 minuut en kost 1 verbandje. Het verbinden van de wond geneest de wond met 1 
punt. Om meerdere punten of een wond op de torso te genezen is de vaardigheid Medicijnen nodig. 
Als de wond verbonden is, mag de bloedsticker verwijderd worden. 
NB. Verbandjes zijn herbruikbaar, maar ze moeten wel eerst uitgekookt worden anders zal het 
verbinden weinig effect hebben want de wond wordt er niet schoner van. 
 
Voorwaarden: verband 
Leermeester nodig: nee 
 
Woudlopen  
Men is thuis in de bossen. Dat betekent dat vele ongelukkige omstandigheden vermeden kunnen 
worden. Bij het betreden van het bos hoef je geen bos-kaart te trekken.  
  
Voorwaarden: geen 
Leermeester nodig: ja 
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Geheime vaardigheden 
 
Er zijn een klein aantal geheime vaardigheden in het spel. Om het spannend te houden wanneer je 
hiermee in aanraking komt, staat hierover niets in deze spelregels. Om hiervoor leermeesters aan te 
kunnen bieden binnen het spel, zullen sommige personages deze vaardigheden bij aanvang krijgen 
(wanneer het bij het achtergrondverhaal goed aansluit). 
Maar, er is niet altijd een leermeester noodzakelijk. Mocht je op eigen initiatief bezig zijn met zaken die 
het daglicht niet kunnen verdragen, laat het ons dan weten. 
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4. Wapens en bepantsering  
 
Iedereen in Wolfhagen kan zich verdedigen met een mes of dolk. Een dolk of mes mogen 40 
centimeter lang zijn. Door de vaardigheid “vechten” kun je omgaan met andere wapens zoals knotsen, 
bijlen, korte lassen, sabels enz. Men kan echter maar met 1 wapen tegelijk vechten, tenzij men de 
vaardigheid “vechten met twee wapens” heeft.  
 
Alle slag- snij- en steekwapens doen een punt schade. De enige uitzondering is de hellebaard, dit 
wapen doet twee  punten schade. Vuurwapens doen drie  punten schade, hieronder daarover meer. 
 
Slagwapens 
 
Alles wat logischerwijs als wapen gebruikt kan worden en veilig wordt bevonden (wordt vastgesteld bij 
incheck), doet één punt schade . Hieronder enkele voorbeelden. 
 

Crucifix: Vooral de wat zwaardere kruisbeelden kunnen flinke schade veroorzaken. 
Dolkmes: Dolkmessen zijn fraai uitgevoerd en worden vooral door edelen gedragen. 
Hakmes: Onmisbaar bij het uitbenen en in de keuken. 
Hamer: Vrees de timmerman in nood. 
Hellebaard: Dit wapen wordt alleen door de Habsburgers gebruikt in de Landen van 
Overmaas. 
Knuppel: Een eenvoudig en goedkoop, doch doeltreffend wapen (in de juiste handen dan). 
Opscheplepel/Schuimspaan: Onhandig, maar doet het werk. Vooral goed te gebruiken tegen 
hongerige zwervers. 
Pareerdolk: Een lange dolk met een brede pareerstang om samen met een rapier te 
gebruiken. 

Rapier: Een lang zwaard, alleen gebruikt door adel en hoge officieren. 
Riek: Altijd handig bij opstanden. 
Sabel: Een gekromd lang zwaard, gebruikt door officieren en cavalerie.  
Schaar: In noodgevallen  
Schep: Kun je rake klappen mee uitdelen. 
Zaag: Auw. 

 
Vuurwapens 
 
Om een pistool, musket of blunderbus af te vuren is buskruit nodig. Ook is de vaardigheid “schutter” 
nodig, anders schiet men hopeloos mis… 
 

Blunderbus: Ook wel donderbus. Dit wapen is een kort geweer waarmee men op korte afstand 
makkelijk raakt. Het is echter notoir onbetrouwbaar. Dit wapen vuurt men los van uit de heup. 
De terugslag breekt makkelijk de schouder.  
Granaat: Wanneer dit geworpen projectiel ontploft, verspreidt het een regen van splinters die 
lelijke wonden veroorzaken.  
Kanon: Met een kanon jaag je al snel een formatie uiteen. 
Musket: Een lang, ver reikend en zeer nauwkeurig geweer. 
Pistool: Een zeer kort vuurwapen. Niet erg nauwkeurig, maar goed in man tegen man 
gevechten. 

 
Wanneer een Wolfhagen-vuurwapen wordt afgevuurd, dient men het eerst met een pijl te laden. De 
functie van de pijl te kunnen bepalen of het schot een treffer of een misser is. De pijl is een 
buitenspels object dat de speler bij zich houdt. Binnenspels is buskruit benodigd. In het zakje buskruit 
zit een pyro-effect, dat men in op het uiteinde van het vuurwapen bevestigt. Bij het overhalen van de 
trekker gaat het effect af en geeft een knal en een rookwolk. Wanneer men van zeer korte afstand (of 
binnen) schiet mag men geen pyro-effect gebruiken. Binnenspels is het buskruit verbruikt en het effect 
moet worden ingeleverd. Wanneer men van zeer korte afstand schiet (bijvoorbeeld met een wapen op 
iemands hoofd), hoeft men niet echt de trekker over te halen, i.v.m. veiligheid. 
 
Er zijn ook enkele “klappertjes” pistolen in gebruik, hiermee kan alleen van zeer dichtbij geschoten 
worden (maximaal een zwaardlengte afstand). Binnenspels zijn deze pistolen een stuk duurder dan de 
“reguliere” musketten en geweren.  
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Veiligheid en keuring 
 
Alle wapens en als wapen bruikbare voorwerpen worden voor aanvang van het evenement gekeurd.  
Vuurwapens en de pijlen die ze afschieten worden door Wolfhagen uitgeleend voor de duur van het 
evenement.  
 
Wapens kunnen op de volgende punten worden afgekeurd:  
- Het wapen is te hard. Sommige bedrijven maken hun wapens te hard naar Arcana-normen. 
- Er bevinden zich harde uitstekende delen op gevaarlijke plaatsen. 
- Het wapen heeft scherpgevormde uitsteeksels op het trefvlak. Een houweel of een knuppel met 

lange uitstekende spijkers worden bijvoorbeeld afgekeurd. 
- Het wapen zwiept of heeft zwiepende delen. 
- Het wapen is kapot. Er zitten bijvoorbeeld delen los, waardoor later gevaarlijke situaties kunnen 

ontstaan. 
- Het wapen is te lang of te kort. Dit heeft niet zozeer met de veiligheid te maken, maar wel met de 

eerlijke naleving van de regels. Neem in geval van de lichtste twijfel een reservewapen mee.  
 
Het oordeel van de wapenkeurder is definitief. Ga niet in discussie; achter je staat een rij mensen die 
ook aan de beurt willen komen. Bedenk je dat de keurder alleen maar wil helpen gevaarlijke situaties 
te voorkomen en een zware verantwoordelijk draagt. Achteraf is een te streng oordeel beter dan een 
te licht. De volgende wapens worden meestal goedgekeurd: 
 
- Wapens gemaakt op een Arcana-wapenworkshop 
- Cloak en Dagger, de zachte variant! 
- Schatzkammer (LARP.nl) 
- Elegast  
 
Veilig vechten 
 
Vechten bij Wolfhagen dient met grote voorzichtigheid te gebeuren. Alle wapens worden van tevoren 
gekeurd op veiligheid, voordat ze worden toegelaten. 
 
Houdt de volgende punten in acht:  
- Alle slagen moeten ingehouden worden. Zacht, duidelijk contact is voldoende. Sla niet te snel. 

Vaart geeft ook impact. 
- Er mag niet naar hoofden geslagen worden. 
- Met Live Roleplay wapens mag nooit en te nimmer worden gestoken. Van alle dingen die je niet 

mag doen tijdens het vechten is dat de meest gevaarlijke. De kern van het wapen kan door het 
zachte omhulsel schieten. 

- Schiet met vuurwapens van een veilige afstand (minimaal 3 meter). Als je iemand een vuurwapen 
op het lijf houdt en vuurt is dat een automatische treffer en hoef (mag) je geen projectiel en knal te 
gebruiken. 

- In binnenlocaties geldt dat men geen pyro-technische effecten mag gebruiken. Dit i.v.m. 
brandgevaar en ademhalingsklachten. 

- Onze vuurwapens hebben een pyro-technisch effect (knal, vlammetje en rook). Gebruik dit niet 
wanneer je iemand van dichtbij bedreigt (bv. tegen het hoofd). 

- Hoewel mensen de pijn van een treffer naspelen, altijd opletten wanneer iemand aangeeft dat iets 
echt gevaarlijk en pijnlijk was. 

- Ga voorzichtig met wapens om. Latex-wapens zijn kwetsbaar en kunnen tijdens het spel onveilig 
worden bij ruw gebruik.  

- Bij onveilig vechten volgt een waarschuwing.  
 
Daarnaast: niet beuken, duwen, trekken etc... Conflictueus contact verloopt altijd via een latex wapen. 
Aanraken van anderen mag alleen met instemming van een ander. Wanneer iemand die dat niet wil, 
toch moet worden mee gevoerd, kan dat bijvoorbeeld ook met een zwaardpunt in de rug. Bij 
ongewenst lichaamscontact volgt een waarschuwing (meld dit soort dingen bij de spelleiding). 
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Theatraal vechten  
 
Theatraal vechten wordt aangemoedigd. De volgende regels gelden daarbij: 
- Alle slagen dienen 90 graden uitgehaald te zijn (grote slagen). Anders doen ze geen schade. 
- Niet roffelen (veel snelle slagen achtereen); dat is flauw en met bijna alle wapens onrealistisch.  
 
Maar: rollen, buitelen, vuistgevechten, schoppen: het is allemaal prachtig om te zien en te doen, maar 
ook gevaarlijk. Doe dit soort dingen alleen met mensen die je kent (en mee geoefend hebt) en nooit 
met drank op. 
 
Bepantsering  
 
Bepantsering geeft op de locatie waar het wordt gedragen 1 punt bescherming. Soldaten krijgen 2 
beschermingspunten per locatie door het dragen van volledige bepantsering (leer of gewatteerde 
stof).  
Hoogwaardigheidsbekleders en hoge militairen dragen soms een metalen kuras, dit geeft 3 
beschermingspunten. Kurassen zijn echter in de praktijk niet erg in zwang in de tijd waarin het spel 
zich afspeelt.  
 
Wanneer een personage geraakt wordt op de locatie die bepantserd is, wordt de treffer eerst van de 
bepantsering afgetrokken. Daarna worden de treffers van de trefpunten van het personage 
afgetrokken. Door het pantser bij een ambachtsman te laten repareren kan men deze 
bepantseringspunten terugkrijgen.  
 
Leven en dood 
 
Vrijwel ieder personage dat in Wolfhagen rondloopt heeft hetzelfde aantal trefpunten. Dit zijn 2 
trefpunten op de romp, en 1 per ledemaat. Alleen geharde vechters hebben 3 trefpunten op hun romp 
en 2 per ledemaat.  
  
De romp - waar alle organen, het hart en de longen zich bevinden - wordt als de belangrijkste locatie 
gezien. Bij bloedingen, ziektes en vergiftigen telt deze locatie als maatstaf voor de het gehele gestel. 
Als de romp zodanige schade oploopt dat er nog maar 1 trefpunt over is, raakt men daarvan behoorlijk 
in shock. Men kan niet meer vechten, rennen enz. 
 
Wanneer een personage verwondt wordt, gaat er op de locatie waar het geraakt is de hoeveelheid 
trefpunten af. Voorts heeft het personage nu een bloedende wond. Op een bloedende locatie wordt 
een rode bloedsticker geplakt, die pas verwijderd mag als de wond is verbonden. Zo lang de wond 
niet wordt verbonden of genezen, loopt men met een bloedende wond rond. Hoewel men niet direct 
meer schade oploopt door een bloedende wond, is het raadzaam om de wond zo snel mogelijk te 
laten verbinden om infecties te voorkomen.  
 
Wanneer een locatie op 0 trefpunten komt, is deze onbruikbaar, totdat deze genezen is. Armen en 
benen kunnen makkelijk zodanig beschadigd raken, dat ze onbruikbaar zijn. Speel uit dat men lam 
dan wel kreupel is. 
 
Wanneer de romp op 0 trefpunten  komt, is het personage helaas dood. 
 
Na de dood  
 
Als een personage overleden is, dient de deelnemer zich te melden bij de spelleiding. Wanneer een 
personage overlijdt, mag de deelnemer een nieuw personage gaan spelen. 
 
Genezing van wonden 
 
Door de wond te verbinden wordt de wond en mag de bloedsticker worden verwijderd. Dit geneest 1 
punt en kan alleen op ledematen worden gebruikt. Om een wond op het lichaam te genezen, of om 
meer dan 1 trefpunt op een ledemaat te genezen moet iemand met vaardigheid Medicijnen een 
kruidenkompres aanbrengen. Een kruidenkompres kan maar 1 keer gebruikt worden. Men kan op 
deze wijze alleen wonden genezen, geen schade door ziekte of vergif.  
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In de periode tussen twee evenementen geneest een personage van alle wonden (behalve bij een 
cliffhanger).  
 
Ziekte en vergiftiging genezen 
 
Behalve door wapens kan men ook door ziekten en giffen gedood worden. Deze veroorzaken geen 
wonden, maar wel verlies van trefpunten op de romp. Er hoeft dus geen bloedsticker geplakt te 
worden. Bij aanvang van de ziekte of het vergif wordt vermeld wat het effect is. Dat kan verlies van 
een of meer trefpunten op de romp zijn, maar ook allerlei effecten zoals blindheid, duizelingen, 
verlamming en waanvoorstellingen. 
 
Ziektes en vergiften zijn met de vaardigheid Medicijnen te genezen. Soms heeft men specifieke 
medicijnen en tegengiffen nodig, dan wordt dit vermeld. 
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Samenvatting : overzicht van de belangrijkste spelregels 
 
Deze samenvatting is bedoeld voor deelnemers die de regels al een keer hebben doorgelezen, maar 
vlak voor het evenement nog even hun parate kennis willen opfrissen. Het is niet bedoeld om een 
personage mee te creëren. Ook vervangt de samenvatting niet de volledige regels. 
 
Personages in Wolfhagen 
De meest voorkomende nationaliteiten zijn: Landen van Overmaas (het huidige Limburg), Holland, 
Friesland, Brabant, Zeeland, Vlaanderen, Habsburgse Rijk (Oostenrijk), Frankrijk, Engeland, Pruisen 
(Duitsland). Het personage spreekt de taal die hoort bij het land of de streek die hij gekozen heeft. 
Iedereen kan mondeling met elkaar communiceren, maar wend je ogen af van een geschreven tekst 
als het in een taal is geschreven die je niet kunt lezen.  
 
De startmallen zijn geënt op de verschillende standen die in de achttiende-eeuwse maatschappij 
gangbaar waren. Hoor je bij de bevoorrechten in de Landen van Overmaas, dan heb je waarschijnlijk 
leren lezen en schrijven. Aan de andere kant worden de hogere klassen met argwaan bekeken door 
de gewone burgers, die niet zomaar ieder weetje met je zullen delen (roddel en achterklap). 
 
Startmal  
 

Unieke vaardigheid  Lezen en 
schrijven 

Roddel en 
achterklap 

    
1. Clerus Bidden x  
2. Adel (rijken) Kapitaal x  
3. Geleerden Latijn en Grieks x  
4. Boeren en burgers 5 vaardigheden   
5. Soldaten Veteraan  x 
6. Ambachtslieden Ambacht  x 
7. Armoedzaaiers Bedeling  x 
8. Lichtekooien Charmeren  x 

 
Nieuwe vaardigheden leren  
Na een evenement kan ieder personage 1 nieuwe vaardigheid leren . Sommige vaardigheden 
kunnen alleen geleerd worden als men een leraar gevonden heeft, andere zijn vrij te leren omdat men 
dit zichzelf kan leren, of omdat er leraren in overvloed zijn. Heb je een vaardigheid geleerd, geef het 
dan aan ons door  zodat we er rekening mee kunnen houden. 
 
Als men een vaardigheid van een leermeester leert, moet men minimaal een half uur per dag  les 
geven. Ieder personage dat een vaardigheid beheerst kan deze vaardigheid aan anderen leren. Ieder 
personage kan maar 1 leerling  per evenement hebben. Als je een vaardigheid niet  van een 
leermeester leert, dan zal er evenwel geoefend moeten worden tijdens het weekend. Ook hierbij is de 
richtlijn tenminste een half uur per dag te oefenen. Zeker bij de vaardigheden die je liever niet openlijk 
laat zien kan dit spannend spel opleveren. 
 
Er zijn een klein aantal geheime vaardigheden in het spel. Om het spannend te houden wanneer je 
hiermee in aanraking komt, staat hierover (bijna) niets in deze spelregels. 
 
Betaalmiddelen 
In het spel wordt er betaald met binnenspels geld. 
 
 Naam   Waarde in stuivers   Waarde in centen 
 kwartje   ¼ stuiver   2½ cent 
 halfje   ½ stuiver   5 cent  
 stuiver   1 stuiver   10 cent 
 florijn   10 stuivers   100 cent 
 daalder   15 stuivers   150 cent 
 rijksdaalder   30 stuivers   300 cent 
 
Vechten, gewond raken en genezing 
 
Tref- en beschermingspunten 
Trefpunten (TP): Ieder personage heeft 2 trefpunten op de torso en 1 per arm en been (met 
uitzondering van heel geoefende en geharde vechters, zij hebben 3 trefpunten op torso en 2 per 
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ledemaat). Wanneer een personage gewond raakt, gaan er op de betreffende locatie een of meerdere 
trefpunten vanaf. 
Beschermingspunten (BP): Wie pantser draagt, heeft 1 extra punt bescherming, behalve soldaten in 
volle bepantsering, zij hebben 2 punten bescherming. 
 
Vechten 
Iedereen in Wolfhagen kan zich verdedigen met een mes of dolk. Door de vaardigheid “vechten” kun 
je omgaan met andere wapens zoals knotsen, bijlen, korte lassen, sabels enz. Men kan echter maar 
met 1 wapen tegelijk vechten, tenzij men de vaardigheid “vechten met twee wapens” heeft.  
 
Alle slag- snij- en steekwapens doen één punt schade. De enige uitzondering is de hellebaard, dit 
wapen doet twee  punten schade (Habsburgse soldaten gebruiken dit wapen). Vuurwapens doen drie  
punten schade. 
 
Wonden en genezing 
Wanneer een personage verwondt wordt, gaat er op de locatie waar het geraakt is de hoeveelheid 
trefpunten af.  
 
Ledematen :  
� Arm/been op 1 TP: het personage heeft nu een bloedende wond. Als de wond verbonden is, mag 
de bloedsticker worden verwijderd en het geneest ook 1 TP. Méér dan 1 punt genezen kan door een 
kruidenkompres aan te laten brengen door iemand met de vaardigheid Medicijnen.  
NB. De meeste personages hebben maar 1 TP per ledemaat, deze situatie zal zich vooral voordoen 
bij soldaten. 
� Arm/been op 0 TP: het ledemaat is onbruikbaar, totdat deze genezen is. Speel uit dat men lam dan 
wel kreupel is. Wanneer de wond verbonden is, mag de bloedsticker worden verwijderd en het 
geneest 1 TP. 
 
Romp : 
� Romp op 1 TP: Als de romp zodanige schade oploopt dat er nog maar 1 trefpunt over is, raakt men 
daarvan behoorlijk in shock. Men kan niet meer vechten, rennen enz. Genezen kan door een 
kruidenkompres aan te laten brengen door iemand met de vaardigheid Medicijnen. 
� Romp op 0 TP: Het personage is helaas dood. 


