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Beste leden,

Arcana is een vereniging die het woord fantasy hoog in het vaandel heeft staan.
We kunnen deze inleiding dus zeker niet beginnen met opmerkingen over de
eerste Foliant van het nieuwe millennium en zo. Wat we wel gaan doen is als
vanouds opsommen wat jullie komend jaar allemaal kunnen verwachten.

In de eerste plaats veel lives, natuurlijk.  Zie de vreselijk uitgebreide agenda
achterin.  Er staan daar lives genoemd van verenigingen waar menig Arcana-lid
nog nooit van gehoord had: Manticore, Attilla, Alcharion.  Het is de bedoeling
om in de komende Folianten telkens een artikel te plaatsen waarin een andere
vereniging uitlegt wat hen zo bijzonder maakt.
Zelf zal Arcana dit jaar weer twee lives organiseren. Daarnaast zijn we van plan 
in het najaar een eigen horror-live op poten te zetten. We weten nog niet precies 
wanneer, of zelfs maar hoe deze activiteit gaat heten (Bibber 1?).  Hou de Foliant
in de gaten voor meer informatie. Overigens zijn er nog een paar plaatsen vrij
voor de eerstvolgende live eind maart – zie het aanmeldingsformulier midden in
deze Foliant.

De illustraties van monsters in deze Foliant zijn van Jack Keefer, een
Amerikaanse fantasy artiest. Meer van zijn werk kun je bekijken op
www.jackkeefer.com. De kleinere, keltische illustraties zijn van Courtney 
Davis, die onder andere te vinden is op www.celticzone.com.
En als we dan toch met grote dankbaarheid onze bronnen vermelden; ook een
bedankje voor Inez, wier grote hoeveelheid kopij ons leven deze keer erg
makkelijk maakte.

Lilian Stigter en Casper van Dijk
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Notulen A.L.V. 30 januari 2000

Dit keer vond de jaarlijkse A.L.V. voor de eerste keer plaats in januari in plaats 
van aan het einde van het jaar. De reden hiervan is, dat de penningmeester tijdens 
deze A.L.V. het boekjaar kan afsluiten. Vanaf nu zal de jaarlijkse
ledenvergadering steeds in januari plaatsvinden. 

Arcana is een rollenspel-vereniging, wat wil zeggen dat ieder lid inspraak heeft. 
Opdat de leden hun inspraak kunnen uitoefenen, moet een vereniging minimaal
één maal per jaar een Algemene Ledenvergadering organiseren.

1. Opening
Om 15:23. In totaal hebben 33 personen de presentielijst getekend, maar tijdens
de vergadering bevonden sommigen zich in de keuken om te helpen met het
diner.

2. Agenda
De volgorde van de agenda is veranderd vanwege formele redenen, nieuwe versie 
wordt rondgedeeld. Tijdens de vergadering wordt hiervan nog eens afgeweken
omdat de behandeling van de begroting voor 2000 en het verslag en de wisseling 
van de financiële commissie en geschillencommissie pas na de bestuurswisseling 
behandeld dienen te worden.

3. Post
Reguliere post: inschrijvingen zijn geregistreerd, verzoeken om informatie zijn
beantwoord, rekeningen zijn doorgegeven aan de penningmeester, er komen
blaadjes van Malatië en Oneiros, nieuwjaarswensen.
Het negatief van de foto in de Panorama is binnen, bijbestellen kan na de
vergadering. [naschrift voor degenen die niet bij de A.L.V. waren: de foto is na te 
bestellen bij Leon van Ee, telefoonnummer 015-2125706, red.]

Verder is er een formulier van een leverancier die de contactpersoongegevens wil 
controleren, misschien moet dat aangepast nu Richard Jansen stopt als beheerder. 
Leon van Ee handelt dit af.

4. Mededelingen
Michiel: legt zijn voorzitterschap neer, maar is gevraagd als voorzitter van de
Ronde Tafel en is vorige week geï nstalleerd.
Michiel: bestuurslid Richard Jansen is er wel, maar is aan het koken.
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5. Notulen A.L.V. 27 juni 1999
Voorlezing is niet nodig.
Mededelingen, punt 1: de persoon op wie
gewacht wordt is de notaris. Voortgang: ruzie
gehad met notaris, opdracht teruggenomen en
naar andere notaris gegaan. Deze is er nu mee
bezig. De maximumgrens van de
penningmeester is het maximumbedrag
waarover deze zelfstandig mag beslissen.
De notulen worden hierbij gearresteerd.

6. Jaarverslag van de secretaris
Het aantal mensen dat als lid ingeschreven
stond in 1999 was 174. Dit betekent dat het
ledenaantal de laatste drie jaar constant is, rond 
de 175. Voor 2000 staan alweer 100 mensen
ingeschreven als lid, van 70 van hen is de
betaling al binnen. Dit zijn de mensen die zich
als lid opgeven, de penningmeester
administreert de betalingen en komt daarom uit 
op een lager aantal.
In samenwerking met de penningmeester zijn
we de afgelopen paar jaar bezig om goed op te 
letten dat iedereen die zich inschrijft voor een
evenement ook betaalt, en dat werpt zijn
vruchten af. Wat betreft het lidmaatschap
gingen we tot nu toe af op inschrijving en
mededelingen, maar het blijkt dat niet iedereen
uiteindelijk ook betaalt. Dit verklaart het
verschil tussen de ledenaantallen van secretaris
en penningmeester. Op dit punt worden we het
komende jaar ook strenger, mensen zijn alleen
lid als ze betaald hebben. Om te zorgen dat de
leden niet vergeten te betalen, is in de laatste
Foliant van vorig jaar een inlegvel in een
opvallende kleur toegevoegd. Dit heeft, gezien
het hoge aantal betalingen, gewerkt. Dit beleid
zal de administratieve belasting overigens wel
vergroten, omdat een aantal van de leden later alsnog lid zal worden en dan de
back-issues van de Foliant moeten krijgen. Volgend jaar zullen we dit beleid, en 
met name het opsturen van back-issues, evalueren.
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Voor live 8 hebben zich 62 spelers ingeschreven, 42 figuranten, en er waren 15
crewleden mee (keukencrew meegeteld). Voor live 9 hadden we 63
spelersinschrijvingen, 42 figuranten en 12 crewleden. Verder organiseerden we in 
samenwerking met Oneiros Angst!6, waarvoor zich 19 personen inschreven en 7 
crewleden. Heiruit blijkt dat de database zonder problemen ook te gebruiken is
voor het administreren van andere evenementen, ook van die waarvoor
lidmaatschap niet verplicht is.

De archieven zijn overgedragen aan Lilian, die ze aan het ordenen is. Dit betekent 
overigens niet dat ze zo slecht onderhouden waren, maar het gaat om een
constant groeiende verzameling. Jacco wordt overigens bedankt voor verzamelen 
van al deze informatie, die over vele mensen verspreid was.

Vragen:
Casper:  moeten leden niet expliciet opzeggen? Nee, bij de oprichting is besloten 
dat je lid wordt voor een jaar en moet verlengen door te betalen. Dit is om te
voorkomen dat een aantal mensen nog jarenlang post van ons krijgt zonder te
betalen, wat veel extra kopieer- en portokosten zou geven.
Casper: hoe staat het met elektronisch archief? Dat staat op een harddisk die
Diana bij Jacco zou ophalen, dat is nog niet gebeurd maar er wordt na de
vergadering iets afgesproken.
Mario de Jongh: de Belgische vereniging Unicorn wil formeel informatie over
wanneer wij wat organiseren. Wie houdt de agenda bij? Casper deed het op het
web, nu Ruud en Arco. Zij overleggen.
Tjalling Spaans: worden inschrijfformulieren per e-mail niet standaard
beantwoord? Mensen krijgen alleen een bevestiging als hun betaling binnen is en 
als hun e-mailadres bekend is. Tjalling zou graag eerder een bevestiging
ontvangen dat de inschrijvingsgegevens binnen zijn (met name gekozen klassen). 
Direct doorgeven welke klasse je speelt kan niet, want dat wordt pas zes weken 
voor de live bepaald. Er wordt onderzocht of bij het versturen van het
inschrijfformulier automatisch een bevestiging verstuurd kan worden. Technisch
kan het volgens Reinoud, de makers van de webpagina worden geraadpleegd.

7. Jaarverslag van de penningmeester en advies van de financiële 
commissie
Het verslag wordt rondgedeeld.
De kascommissie doet verslag: omdat er een bankafschrift miste was het
financiële verslag over 1998 door de A.L.V. goedgekeurd met het voorbehoud
dat de kascommissie met de uiteindelijke versie akkoord zou gaan. Het afschrift
is binnen, gaf geen verrassingen en de kascommissie heeft het verslag
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goedgekeurd. Dit is nu dus afgehandeld en het jaarverslag van 1998 is
vastgesteld.
De penningmeester licht het jaarverslag van 1999 toe.

Balans
Een aantal posten wijkt af van de verwachting.
� Kruisposten: de rekening die we voor Eternica beheren was nog niet

afgeroomd door Eternica.
�  Debiteuren: twee mensen die meegedaan hebben aan activiteit maar geen

lidmaatschap hebben betaald. Eén ervan heeft onderhand betaald, de andere
wordt achteraan gezeten.

�  Crediteuren: dit is de te verwachten rekening van de huur van portofoons in
1998. Als die eind 2000 nog niet binnen zijn, vallen ze vrij. (Een deel van de 
winst van 1999 is ook afkomstig van vrijgevallen rekeningen uit 1997 voor
portofoons.) De regeling met de verhuurder is dat ze gratis zijn, tenzij hij ze
zelf nodig had en hij andere voor ons moest huren en dus kosten moest maken.
De rest van het bedrag aan Crediteuren is gereserveerd voor de notariskosten.

�  De voorraad staat op nul omdat we alles wat we kopen, direct afschrijven.
Hierdoor lopen we weinig financieel risico als we iets kwijtraken. We zouden 
dan natuurlijk wel alsnog vervanging moeten betalen.

�  De totale winst over 1999 is ruim ƒ5300,=. Waar die vandaan komt is op de
verlies- en winstrekening te zien.

Verlies- en winstrekening
Ook deze wordt toegelicht, per onderdeel.
Algemeen:
�  Het doorschuiven van winst naar reservering gebeurt op 1 januari, de

jaarrekening is van 31 december dus de reservering staat nog op nul.
�  De administratiekosten zijn lager omdat we en masse inkopen bij een

groothandel, en omdat de opslagkosten er niet meer onder vallen.
�  Foto’s en video doen we niet veel aan, en er is een kleine winst omdat Leon

de prijzen wat erg hoog heeft gesteld.
�  PR: we staan nauwelijks op beurzen, dus de kosten zijn erg laag.
�  De gehuurde opslag bleek niet voldoende ruimte te geven, waardoor er ook

geld is uitgegeven voor andere oplossingen.
�  De onkosten voor de workshops waren wat hoger, maar de inkomsten ook dus 

er is winst gemaakt. Mario: waar komt dit verschil vandaan? Er kwamen veel 
grotere aantallen mensen opdagen dan zich vooraf hadden ingeschreven, daar 
was niet voor ingekocht (overigens was er wel genoeg).

�  Kopieerkosten worden waarschijnlijk lager omdat we een contract hebben met 
een copyshop in Delft.
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�  Roerend goed is nieuw: aanschaf fiets, stereo, wapenrek voor in bus en
maskerrek. Deze laatste twee voorwerpen zouden beschadigingen moeten
voorkomen en dus effectief besparing moeten opleveren.

live-gerelateerde kosten live 8:
�  De locatie was duurder, hiervoor wordt in 2000 ook meer geld begroot.
�  Transport: de rekening voor de bus viel mee.
�  Drank wordt nu apart begroot en geboekt (vroeger onder algemeen). Werd tot 

nu toe op nul begroot, dit gaat per 2000 veranderen.
� Materiaal: viel mee, er was nog voorraad. (Voorraad wordt direct

afgeschreven dus dat zie je niet in het financiële verslag.)
� Kleding, maskers e.d.: hangt af van scenario en wat op voorraad is.
� Grimeren: dit is een nieuwe post, deze blijft.
� Requisieten en componenten zijn opgesplitst in klein (wat figuranten bij zich

hebben) en grote (onderdelen landschap). De begrote bedragen waren een
schatting. Er waren volgens het scenario niet echt grote requisieten nodig, dus 
daar is op bespaard.

Conclusie: op live 8 is veel geld verdiend. Dank aan alle groepen die maakten dat 
het zo goedkoop kon.

live-gerelateerde kosten live 9:
� Eten was meer dan 30% duurder (voor het eerst). Redenen: extra banket met 

taarten, die duur bleken, er is veel drank door het eten gegaan, en sommige
inkopen moesten bij de supermarkt omdat de groothandel ze niet had. Er
wordt extra op gelet, maar het budget voor 2000 gaat ook omhoog want dat
was onderhand wat krap geworden.

� Transport: gaat via zelfde bedrijf als de portofoons, daar hebben we geen
rekening voor gehad. We houden deze rekening niet open omdat er al een
rekening geweest is voor de portofoons, we gaan ervan uit dat de bus erbij
gezet zou zijn als we hem nog hadden moeten betalen. Let op: dit betekent dus 
dat deze post nu al vrijvalt, in plaats van over twee jaar. Dit flatteert het
resultaat enigszins.

� Ook op deze live is barwinst gemaakt. Dit ondanks het feit dat het
binnenspelse geld was beperkt.

� Materieel: bij live 8 was alles opgemaakt, daardoor werd voor live 9 veel
gekocht. Er is nu weer voorraad (maar dat is weer op nul gewaardeerd). Renz: 
de globale trend is dat we af en toe groot inkopen en dat dan opmaken, maar
gemiddeld zitten we iets boven de begroting. Inez: kunnen we niet beter een
dotatie nemen? Jacco: te complex voor onze grootte.

� Verzekering: is voor aansprakelijkheid voor de vereniging, als er iemand erg
geblesseerd raakt. De inboedel van Arcana is niet verzekerd, want dat zou



9

duizenden guldens per jaar kosten. Het is ook geen annuleringsverzekering,
daarvoor is de reserve bedoeld (bijvoorbeeld afbranden locatie als alles al is
ingekocht - dan krijgt iedereen zijn geld terug maar je hebt de kosten al
gemaakt).

� Casper: moeten grimeerkosten voor spelers niet doorbelast worden? Annis:
kost vooral tijd, nauwelijks materiaal. Het is leuk zolang het om een beperkt
aantal mensen gaat, als het teveel wordt hebben figuranten voorrang.

Inkomsten:
� We hadden 143 betalende leden en 11 co-leden.
� Live 8: 61 spelers, 40 figuranten, 7 crewleden en 3 afzeggingen die admini-

stratie moesten betalen.
� Live 9: 63 spelers, 42 figuranten, 7 crew, 5 administratiekosten en 1 afzegging 

zo kort tevoren dat die geen geld terugkreeg.
� Beide lives hebben winst gedraaid.
� Er hebben 58 mensen betaald voor een workshop. Mensen die komen helpen 

hoeven niet te betalen. Hier zit kledingworkshop bij, de eerste toneelworkshop 
is pas in 2000 georganiseerd.

� Donaties bestaat uit twee posten: koersverschillen met België, steeds een paar 
centen per betaling (samen ongeveer ƒ80,=); dit wordt gebruikt om de extra
porto en de kosten van de Belgische rekening te dekken. Verder is er ƒ100,= 
ontvangen voor evenement in Nijmegen t.b.v. een kraakpand, als dank voor
uitlenen van onze kleding en als tegemoetkoming in schoonmaakkosten.

Resultaat:
ƒ5346,56 winst.
Het voorstel is om dit bedrag toe te voegen aan de reserve, zodat we het doel van 
een reserve van ƒ10.000,= bereiken. Dit zou voldoende moeten zijn om bij
calamiteiten op het laatste moment een evenement af te kunnen lasten en toch niet 
failliet te gaan.
Het jaarverslag wordt goedgekeurd met 27 stemmen, 0 tegen, en 3 onthoudingen 
(de overige aanwezigen waren in de keuken bezig) en is dus goedgekeurd.

Er wordt een pauze van 15 minuten gehouden, waarna de agenda nogmaals wordt 
aangepast.

8. Verkiezing bestuur
Het voorstel van het bestuur is: Martin Welsh als voorzitter, Inez Boone als
secretaris, Leon van Ee als penningmeester, Renz Klerks als beheerder en Casper 
van Dijk als coördinator evenementen. 
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Er is geen tegenbestuur, dus het voorstel van het bestuur wordt bij hamerslag
geaccepteerd.

9. Bestuurswisseling (décharge en installatie bestuursleden)
Richard Jansen en Michiel Schillhorn van Veen nemen afscheid van het bestuur
en houden een kort praatje. Richard wordt gedechargeerd door Michiel, Martin
wordt gedechargeerd als contactpersoon Ronde Tafel. Inez dechargeert Michiel
en benoemt Martin tot voorzitter. Deze benoemt Casper en Renz. Daarna krijgen
Michiel en Richard een bedankje en bloemen.

10. Begroting 2000 en advies van de financiële commissie
Het advies commissie over de begroting is positief.
Leon licht de begroting toe. De bedragen zijn gewijzigd ten opzichte van
voorgaande jaren, op basis van opgedane ervaring. Een aantal posten is
opgehoogd omdat er meer te besteden is, en omdat er een horror-evenement
gepland is. Live 10 en live 11 zijn verschillend begroot; live 10 is begroot op
verlies van ƒ 1100,= omdat het onze jubileum-live is. 

Algemeen:
� Reservering: wat er boven de ƒ 10.000,= (ca. ƒ 1100,=) zit wordt uitgegeven. 

Dit bedrag gaat voornamelijk naar extra uitgaven op live 10.
� Opslag: is nog steeds een probleem, er is dringend behoefte aan en dat zal

zeker meer geld gaan kosten.
� KvK: notaris zal wat duurder zijn omdat de tarieven vrijgegeven zijn.
� Bijdrage evenementen is omhoog gegaan omdat algemene kosten stijgen

(meer kosten opslag, meer deelnemers, meer materialen e.d.).

Live 10:
� De locatie wordt duurder, maar valt onder de jubileumfeestelijkheden.
� Eten is hoger begroot vanwege hogere kosten en ook weer extra

feestelijkheid.
� Drank: er wordt voor het eerst barwinst begroot.
� Materiaal heeft altijd overschrijding, wordt nu hoger begroot.
� Posten kleding, maskers, requisieten zijn naar gemiddelde actuele uitgaven

vorige jaren getrokken.
� Onvoorzien is geschrapt omdat er in 9 lives maar één keer op geboekt is.
� Inschrijvingen live 10: nu 21 figuranten en 47 spelers. Overigens: bij crew telt 

Leon de keukencrew niet mee. Voor live 10 is besloten dat 60-40 niet persé
moet, er mogen eventueel meer mensen mee, maar de verhouding spelers -
figuranten wordt wel gehandhaafd dus groei in spelersaantal kan pas na groei 
in figurantenaantal.
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� Schoonmaakkosten zijn niet apart begroot. Afkopen is te duur, maar de locatie 
is te groot om met een harde kern te doen. Jacco: als iedereen wat doet zou
het wel kunnen, het is het LVC ook gelukt daar. Reinoud merkt op dat bij de 
vorige live alle schoonmaakwerk door een klein aantal mensen is gedaan,
misschien moet er coördinator schoonmaak komen. Dit wordt doorgeschoven 
naar Casper. Voorstel: mensen mogen pas uitchecken als hun slaapkamer
schoongemaakt is.

Live 11:
� Deze live wordt wel kostendekkend. Hij wordt gehouden in Epe, 15-17

september. Een andere locatie kon helaas niet op deze korte termijn.

Horror-evenement:
De begroting is gebaseerd op die van de Angst!-samenwerking met Oneiros,
uitgaand van 25 spelers à ƒ 70,= en 3 crewleden à ƒ 35,=. Het evenement is
kostendekkend begroot. Omdat de vaste lasten laag zijn (locatie en eten per
persoon begroot), kan er met het aantal deelnemers geschoven worden.
Dit is overigens inclusief overnachting.
Inez: de crew betaalt voor één nacht meer dan voor een hele Arcana-live. Dit had 
Oneiros zo begroot, maar de achterliggende reden daarvoor was dat het
Oneirosbestuur erop stond dat het evenement 15% winst zou maken en dat de
crew toen besloot om persoonlijk wat meer te betalen. De kascommissie stelt
voor om de uiteindelijke tarieven door het bestuur te laten vaststellen, gezien het 
feit dat het hier slechts gaat om een proto-begroting voor iets heel nieuws. De
vergadering gaat hiermee akkoord.

Inkomsten:
Deze zijn gebaseerd op die van vorig jaar. 140 leden, 10 co-leden, elke live 60
spelers, 40 figuranten, 8 crew, 50 deelnemers workshops, voor het horror-
evenement 25 spelers en 3 crewleden.
Er wordt dit jaar niet gestreefd naar winst. Als alles gaat zoals gepland wordt er 
ingeteerd op de spaarpot, die iets te vol is.
De begroting wordt goedgekeurd met 27 stemmen voor, 4 onthoudingen, en een 
aantal mensen in de keuken.

11. Financiële commissie (verslag, décharge en installatie 
commissieleden)
De financiële commissie wordt bedankt voor haar bijdrage. Jacco stopt, Renz
moet stoppen omdat hij in het bestuur gaat. Bouke blijft.
Kandidaten zijn Robin Gilijamse, Richard Jansen en Gerard Bloemers, maar
Robin trekt zich terug.
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Dus: de financiële commissie bestaat in 2000 uit Richard Jansen, Gerard
Bloemers en Bouke Veen.

12. Geschillencommissie (verslag, décharge en installatie
commissieleden)
Sandra, Ide en Renz zijn lid, Reinoud en Erik Vinken zijn reservelid.
Verslag: er zijn geen geschillen aangemeld, hoewel er wel ontevredenheid was.
Er komt opnieuw een stukje over in de Foliant om ruchtbaarheid aan het bestaan 
van de geschillencommissie te geven, er wordt over gedacht dit elk jaar te doen.
Kandidaten zijn: Ide, Sandra, Reinoud, Mario en Leonard. Na onderling overleg
wordt besloten dat de commissie in 2000 zal bestaan uit Reinoud van Leeuwen,
Leonard Molenaar en Sandra van Bodegom. Ide Nentjens en Mario de Jongh
worden reserveleden.

13. Beleidsnotitie 2000
Martin Welsh heeft in samenspraak met de rest van het nieuwe bestuur een aantal 
beleidspunten op papier gezet. Deze notitie is overigens niet bedoeld als
discussiestuk. [De beleidsnotitie is op aanvraag beschikbaar bij het bestuur, red.]
Opmerkingen en vragen naar aanleiding hiervan:
De locatiegroep zal een lijstje maken op welke punten gelet moet worden bij het 
bezoeken van potentiële locaties.
Bij voldoende belangstelling worden er niet alleen extra theater workshops
gehouden, maar ook kledingworkshops.

14. Wat verder ter tafel komt
Scenariogroep voelt behoefte aan permanentere tenten dan de party-tent. Ze
worden verzocht dit buiten de vergadering om met de penningmeester op te
nemen.

15. Rondvraag
Marijn van der Gaag: heeft een brief gehad van een kostuumverhuurbedrijf dat
een veiling van theaterkleding gaat houden. Hij wordt doorverwezen naar
kledinggroep en penningmeester. Aanwezige leden met belangstelling worden
verzocht na de vergadering afspraken te maken.
Annis Kouwenberg: heeft laatste live last gehad van slechte figuranten en heeft
het gevoel dat beginnende figuranten in het diepe gegooid worden, kan daar meer 
tijd aan besteed worden? Er is duidelijk behoefte aan. Misschien kan de
figurantendag voor beginners een uur eerder beginnen, of kan er op de live een
apart contactpersoon voor hen komen. Jeroen Vos wil wel helpen met hierover
nadenken.
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Jacco Kwakkel: wordt speler en verzoekt de aanwezigen hem geen mailtjes of
binnenspelse informatie meer toe te sturen.
Sylvia Lemkowitz: leidt formeel de kledingwerkgroep, in de praktijk doet ze dit
samen met Desiree omdat die veel ervaring heeft.
Ide Nentjens: vraagt of Arcana beschikbaar blijft voor aankoop materiaal, ook als 
de wapenworkshops niet door gaan. Dit is het geval.
Inge Plugge: merkte dat de scenariogroep problemen heeft nieuwe verhalen te
bedenken als we een eerder bezochte locatie aandoen. Dit om dat de
binnenspelse locatie aan de buitenspelse gekoppeld is, moet dat persé? We
houden er toch aan vast, want doen alsof een locatie opeens een andere plek is, is 
nogal belastend voor de fantasie. Bovendien kent iedereen die er een keer is
geweest de weg en hechten namen voor plekken op het terrein zich in het
geheugen.
Michiel Schillhorn van Veen: wordt ook speler, wil geen scenariotechnische
vragen of mail. Is nog wel beschikbaar voor vragen van scenariogroep over de
achtergrond omdat hij deze nu eenmaal heeft helpen bedenken.
Leonard Molenaar bedankt het oude bestuur en wenst het nieuwe bestuur succes.
Nicolet Kruijt: vraagt of je op een locatie in een tentje mag slapen als je de
slaapzaal onder de maat vindt? Alleen als het van de eigenaar van de locatie mag, 
de Belgische druï den doen het bijvoorbeeld. In Epe mag het helaas niet. De
slaapzalen zijn niet geweldig, maar helaas konden we geen andere locatie vinden. 
We denken na over een oplossing voor Nicolet.
Renz Klerks: op het Waterlooplein staat van woensdag tot en met zaterdag een
handelaar die Guus heet en die mooie theaterkleding verkoopt. Verder wil de
monstergroep oude joggingbroeken. Ze mogen oud, vies, kapot zijn, ze worden
toch als basis gebruikt. Het zou zonde zijn om dure nieuwe te moeten kopen.
Leon van Ee: mensen die een afdruk van de Panoramafoto willen, moeten zich bij 
hem melden. Wil iedereen alsjeblieft contributie en eten betalen? En dank voor
Robin Gilijamse (bar), Richard en Ruud (keuken), en of iedereen even helpt met 
opruimen en afwassen.

16. Sluiting om 18:13.

Inez Boone
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Tussen de regels XIV: Vlijtige vaardigheden

In de meest recente enquête zagen we niet al te veel aanmerkingen op de regels.
Echter, de enkele opmerking die we ontvangen hebben, zowel via de enquête als 
via mail naar de spelregelgroep, hebben ons toch aan het werk gezet. Een paar
van jullie suggesties hebben hun weg in de Lex gevonden. Degenen die zich
hebben ingeschreven voor live X, kunnen de exacte toedracht lezen in de
nieuwste versie van de Lex; anderen zullen het voorlopig met onderstaande uitleg 
moeten doen.

Maar we beginnen toch met een paar zaken die we niet gaan veranderen. Het
muntenstelsel blijft hetzelfde, met als kleinste eenheid het zilverstuk. We zijn ons 
er terdege van bewust dat daarmee de prijs van een biertje erg hoog uitpakt,
vergeleken bij bijvoorbeeld de gemiddelde soldij van een recruut in Leta’s leger.
Het is niet anders: de binnenspelse economie blijft voor de spelleiding een
belangrijk instrument om gebeurtenissen te sturen.
Direkt daarmee verband houdend zijn de reparatiekosten voor harnassen. Zoals
voor live IX aangekondigd, worden harnassen niet meer automatisch en kosteloos 
hersteld tussen de lives door. De hoeveelheid beschermingspunten waarmee je
vorige live bent uitgecheckt, staan nu als ‘huidig aantal’ ingevuld, vlak achter je
(door de wapenkeuring ingevulde) maximum. Tijdens de incheck, of tijdens de
live zelf, kan je eventueel ontbrekende punten laten repareren, maar dat kost dan 
wel zilver.
De bedoeling van dit alles is dat de binnenspelse economie wat vlotter draait. Als 
het aan ons ligt, geef je komende live meer geld uit, maar verdien je ook veel
meer geld. Goed, geld uitgeven hebben we als spelregelgroep nu aardig in de
hand - voor geld verdienen verwijzen we je graag naar de scenariogroep..

Wat verandert er dan wel? We hebben jullie suggesties ter harte genomen om een 
aantal vaardigheden binnenspel wat meer ‘speelbaar’ te maken, en daarmee ook
flexibeler in het gebruik. Hoewel de onderstaande uitleg erg voor de hand lijkt te 
liggen, heeft deze invulling ons toch haast een jaar beziggehouden.

Componenten maken tijdens de live

Een aantal vaardigheden maken het mogelijk om zelf componenten te fabriceren. 
Tot nu toe stond in de Lex bij deze vaardigheden vermeld, hoeveel en wat voor
componenten iemand met een dergelijke vaardigheid tussen twee lives in kon
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maken. Vaak had de betreffende persoon daar ook nog een recept, geld, en/of
grondstoffen voor nodig. Welnu, we hebben de lijst van recepten uitgebreid,
zodat van ieder component ondertussen duidelijk is hoe het gemaakt wordt, wat 
daarbij nodig is, en hoe lang dat duurt. En wat bleek, veel componenten kunnen
tijdens de live al aangemaakt worden, door iemand met de juiste vaardigheid.
Het is daarbij wel van belang dat degene die de componenten gaat maken, ook
beschikt over de juiste grondstoffen, gereedschappen, zo mogelijk recepten, en
doorzettingsvermogen. Zo zal iemand met kruidenkennis een aantal simpele,
natuurlijke componenten kunnen maken, door tijdens de live de bossen te
doorkruisen op zoek naar de juiste kruiden, en deze te
prepareren op geeigende wijze.
Voorlopig zijn deze regels van toepassing op deelnemers met
de vaardigheden kruidenkennis, gewone en hogere
componenten-leer, en gewone en hogere alchimie. Bij deze
vaardigheden horen lijstjes met kennis van componenten en
mogelijk recepten.
Als je zo’n recept tijdens de live uit wilt voeren, dan zul je
daarvoor ook gereedschappen moeten meebrengen (als
onderdeel van de eigen outfit) of binnenspels moeten
bemachtigen. Voor kruidenkennis heb je niet meer nodig dan een pot, een vijzel, 
en wat kruidenflesjes en -zakjes. Voor componentenleer heb je al gauw een
aantal potten, flacons, vuur (brander of gebruik van een haard of kampvuur) en
gebruik van een tafel nodig. Voor alchimie zijn flessen, pipetten, een destilleer
opstelling en ook gebruik van vuur noodzakelijk, plus een rustige werkplek.
De speler met deze vaardigheden dient zelf te zorgen voor de benodigde
apparatuur, die daarom ‘draagbaar’ moet zijn - al zullen vuurplaatsen en
werkplekken ter plekke gebruikt kunnen worden (in overleg met de eigenaar,
natuurlijk).
Voor hogere componentenleer en hogere alchimie geldt hetzelfde als voor
gewone componentenleer en alchimie, met dien verstande dat er veel meer
apparatuur nodig is. Zoveel, dat iemand die niet met zich mee kan dragen.  De
betreffende apparatuur (een uitgebreide tovenaars werkplek voor hogere
componentenleer, een uitgebreid laboratorium voor hogere alchimie) moet dus
binnenspel gevonden worden, en geleend van de eigenaar.

Nieuwe en vernieuwde vaardigheden

In de geest van de flexibele ‘componenten’ vaardigheden, hebben we de
vaardigheid astrologie ook iets (maar niet veel..) praktischer gemaakt. Heb je
deze vaardigheid, en bestudeer je minimaal een uur met een sterrenkijker de
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onbewolkte sterrenhemel, dan kan je bij de spelleiding een cryptische aanwijzig
krijgen.

De vaardigheid vermommen is iets aangescherpt, mede gezien een paar
verwarrende situaties afgelopen live. Normaal gesproken wordt een personage
herkend aan zijn of haar kostuum. Een personage met de vaardigheid
vermommen, mag zich daarnaast in één (1) ander kostuum hullen.  Let daarbij op 
dat een speler, die je in een nieuwe outfit rond ziet lopen, hetzij vermomd is,
hetzij een nieuw personage is begonnen nadat het vorige is gesneuveld.  Een
figurant in een ander pakje is misschien vermomd, maar het kan ook zijn dat de
betreffende persoon een andere rol speelt (figuranten in een dorpelingentuniek
zijn nooit vermomd, maar spelen even een lokale boer om uit te kunnen puffen).
Als speler mag je natuurlijk reageren zoals je wilt, maar het komt de sfeer van het 
rollenspel ten goede als je je van tevoren bedenkt of iemand een andere rol speelt 
(een nieuw personage die je waarschijnlijk nooit eerder ontmoet hebt), of
vermomd is (maar dan niet zo goed, want jij ziet schijnbaar bekende trekken). Let 
daarbij op dat de vaardigheid ‘vermommen’ vrij zeldzaam is.  De meeste mensen 
weten zelfs niet van het bestaan ervan, en hebben binnenspels geen enkele reden 
om aan te nemen dat iemand niet is wie hij of zij voordoet te zijn.

Spoorherkennen is een geheel nieuwe vaardigheid, waarmee je een aantal sporen 
in het veld kan herkennen. Iemand met deze vaardigheid krijgt een lijstje met
symbolen, die door de spelleiding her en der in het veld aangebracht worden.
Deelnemers zonder deze vaardigheid die over een dergelijk symbool struikelen,
vermoeden waarschijnlijk met een spoor van doen te hebben, maar ze hebben
geen flauw idee welk spoor.. de ervaren spoorherkenner weet echter onmiddellijk 
uit welke hoek de wind waait. Vereist voor spoorherkennen is woudlopen.

Het is de bedoeling dat deze uitgebreide vaardigheden jullie de gelegenheid geven 
om je kennis te rollenspelen.  Vanwege de spelbalans kost het toepassen van de
vaardigheid vrij veel tijd, soms enkele uren.  Het is niet onze bedoeling dat jullie 
je een paar uur in het bos gaan staan vervelen, maar dat je je extra vermaakt met 
het uitspelen van je beroep.
Als je daar geen zin in hebt, of je bent te druk bezig met andere zaken (een trol
onder tafel drinken of de wereld redden), dan verandert er niets; als je hier wel
tijd en moeite in wil steken dan is dit een extra mogelijkheid om je vaardigheid
flexibel in te zetten.

Casper van Dijk
spelregels@arcana.nl
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Arcana organiseert: Wapenworkshop

Wanneer: zondag 5 maart, van 12:00 tot 18:00

Waar: bij Fred Koot, Baanweg 15 in Rotterdam, tel. 010-4623723. Fred is
makkelijk te bereiken met het openbaar vervoer: bus 33 vanaf station Rotterdam 
Centraal naar halte Rotterdamse Rijweg.

Op deze workshop kun je live roleplay-wapens leren maken. Daarnaast kun je je 
laten informeren over het maken van wapenrusting en kostuums. De workshop
begint rond 12:00 met een centrale uitleg en daarna kan iedereen aan de slag.
Ervaren wapenmakers lopen rond voor de laatste aanwijzingen en vragen. Je
krijgt het wapen op de workshop niet helemaal af:  thuis moet je nog 6 tot 8 lagen 
latex aanbrengen. De benodigde materialen en instructie krijg je mee.

Voor de wapenworkshop moet je je van tevoren inschrijven. Het inschrijvingsfor-
mulier vind je in het midden van de Foliant. Omdat de tijd om je op te geven voor 
deze workshop nog erg krap is, kun je voor je het formulier naar hem opstuur, het 
beste ook even bellen naar: Leon van Ee, Kristalplein 6, 2614 TX  Delft,
telefoonnummer 015-2125706. Alleen leden van Arcana kunnen deelnemen aan
de wapenworkshop. Op het inschrijfformulier kun je je eventueel ook inschrijven 
als lid. Het lidmaatschap kost ƒ25,- per jaar.

De kosten voor deelname aan de wapenworkshop zijn ƒ10,-. Daarnaast betaal je 
voor de gebruikte materialen. Betaal bij voorkeur tijdens de workshop.

Overzicht materiaalkosten per wapen:
Dolk ƒ15,- tot 40 cm lang
Kort zwaard ƒ30,- 40 tot 70 cm lang
Lang zwaard ƒ40,- 75 tot 100 cm lang
Tweehandig zwaard ƒ55,- 105 tot 125 cm lang (kern ∅ 10 mm)
     ƒ80,- 125 tot 150 cm lang (kern ∅ 16 mm)
Korte bijl ƒ25,- 40 tot 70 cm lang
Tweehandige bijl ƒ40,- 75 tot 110 cm lang (kern ∅ 10 mm)
     ƒ55,- 75 tot 110 cm lang (kern ∅ 16 mm)
Korte knots ƒ30,- 40 tot 70 cm lang
Tweehandige knots ƒ45,- 75 tot 110 cm lang
Staf ƒ20,- 40 tot 70 cm lang
Klein schild ƒ20,- circa 45 cm diameter
Middelgroot schild ƒ25,- circa 60 cm diameter
Druï de schild ƒ35,- circa 50 cm diameter
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Veel van onze kennis over het maken van wapens vind je in eerdere uitgaven van 
de  Foliant of in het boekje Wapenrusting en Kleding. Het is handig om voor je 
naar de wapenworkshop afreist, het boekje door te lezen of de betreffende
artikelen in de Foliant er nog eens op na te slaan.
Een woord van waarschuwing: het is niet van tevoren te garanderen dat een
wapen dat je tijdens de workshop maakt, door onze kritische wapenmeesters
goedgekeurd zal worden.  Zelfs als het er tijdens de workshop goed uit ziet, dan 
kan er bij het afwerken thuis nog altijd iets mis gaan. (Als je bijvoorbeeld je lijm 
niet goed laat drogen, dan ziet het er tijdens de workshop goed uit, maar later
gaat de kern toch loszitten.) Onze wapenkeurders keuren puur op veiligheid!

Natuurlijk kun je op de workshopdag ook terecht voor het bekijken van foto’s,
het betalen van lidmaatschaps- en deelnamegelden, en het stellen van alle vragen 
over Arcana die je nog had.
Na ontvangst van je inschrijving, rekenen we op je komst. We sturen geen
bevestiging van de inschrijving. We hebben op een workshopdag in principe
alleen materialen bij ons voor mensen die van tevoren hebben opgegeven wat ze 
willen maken. Voor een routebeschrijving, kun je contact opnemen met Desiree
of Leon (015-2125706, na 17:00).

Binnenkort zal de vorm van de wapenworkshop veranderen. De locatie waar we 
tot nu toe gebruik van konden maken verdwijnt helaas. Hierbij bedanken we Fred 
voor de vele malen dat we zijn huis vol met latex en bisonkit hebben mogen
smeren ;-) Met deze locatie verdwijnt ook de huidige vorm van de
wapenworkshop: in de toekomst zullen de wapens niet meer ter plekke gemaakt 
worden. Iedereen zal een uitgebreide instructie krijgen en een materiaalpakket
waar je zelf thuis mee aan de slag kunt. 

Dit is de laatste workshop waar je nog ter plekke je eigen wapen in elkaar kunt
knutselen onder supervisie van geroutineerde wapensmeden. Tot ziens op de
workshop!

Richard Jansen.
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Rollenspel vereniging Arcana
Postbus 16144, 2301 GC Leiden, Nederland
Telefoon: 015 2125706 (Desiree Raassing, na 17:00 uur)
E-mail: info@arcana.nl, home page: http://www.arcana.nl

Inschrijfformulier ARCANA live X: 24, 25 en 26 maart 2000
� Ik ben reeds lid van rollenspelvereniging Arcana en schrijf me in als deelnemer aan de live
� Ik word lid van r.s.v. Arcana en schrijf me bij deze in als lid èn als deelnemer aan de live

Ik wil meedoen als � Speler � Speler, maar als dat niet kan, dan als figurant

(kruis je voorkeur aan)
� Figurant � maar als dat niet kan, dan als speler

SPELERS FIGURANTEN

� Ik speel voor het eerst mee en wil graag met een 
nieuw karakter spelen.
Voorkeur voor spelers(basis)klassen:
1e: .....................................................................

Voorkeur voor figurantenrollen: (kruis je voorkeur aan)
� Vooral rollenspel, langere of kortere rollen
� Vooral rollenspel, korte rollen
� Vooral actie, korte rollen

Eigen idee of aanvulling:
2e: .....................................................................

3e: .....................................................................
Kies uit deze basisklassen drie voorkeuren:

◊ Krijger
◊ Spoorzoeker
◊ Druï de
◊ Priester van de Jaden Hemelkeizer
◊ Priester van de Generaal
◊ Tovenaar
◊ Avonturier (vermeld dan ook het door jou 

gewenste talent en vaardigheid)

I.v.m. typecasting van figuranten onderstaande gegevens graag 
invullen:

Lengte:    ......... m.
Gewicht:  ......... kg.

Fysieke conditie: goed / matig / slecht

Ervaring: (sport, toneel, andere lives etc.):

� Ik speelde reeds mee aan live IX en/of live VIII en 
wil graag mijn karakter behouden.
Naam karakter: ...........................................

Naam en voorletters: ............................................................................................................
Voornaam: .........................................Geboortedatum:.........................................
Straat: ............................................................................................................
Postcode en woonplaats ............................................................................................................
Land: ............................................................................................................
Telefoon (thuis en werk) ............................................................................................................
E-mail adres: ............................................................................................................

Plaats en datum: ............................... Handtekening:  .......................................

Het lidmaatschap kost ƒ 25,00 of BEF 500 per jaar. Alleen leden kunnen zich inschrijven voor lives, workshops en andere activiteiten van 
Arcana. Leden krijgen minimaal 3 maal per jaar het verenigingsblad De live kost ƒ100,- of BEF 1850 voor figuranten en ƒ170,- of BEF 3150 
voor spelers. Hiervoor krijg je een spannend spel van vrijdag- t/m zondagmiddag, 6 maaltijden en een slaapplaats met douchegelegenheid.
Stuur je inschrijfformulier, samen met een pasfoto (alleen voor nieuwe spelers), naar: Postbus 16144, 2301 GC Leiden. Geld overmaken naar: # 
88.07.67.081 van de VSB bank te 's Gravenhage, Nederland, t.n.v. ARCANA (het gironummer van de bank is 3946) of # 001-2149427-80 t.n.v. 
Eternica-Arcana, ASLK Evere-Zuid, Eversestraat 1, 1140 Evere, België
Het moment waarop betaald wordt, is het moment van inschrijving. Bij annulering tussen vijf en drie weken voor aanvang wordt het 
deelnamegeld teruggestort, minus ƒ25,- voor verstuurde documenten en administratiekosten. Bij annulering binnen drie weken voor de live vindt 
geen restitutie plaats, tenzij er sprake is van aantoonbare overmacht. Ook dan wordt ƒ25,- ingehouden voor verstuurde documenten en 
administratiekosten. Inschrijvingen en betalingen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.
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Rollenspel vereniging Arcana
Postbus 16144, 2301 GC Leiden, Nederland
Telefoon: 015 2125706 (Desiree Raassing, na 17:00 uur)
E-mail: info@arcana.nl, home page: http://www.arcana.nl

Inschrijfformulier ARCANA Workshop wapens maken: 5 maart 2000
� Ik ben reeds lid van rollenspelvereniging Arcana en schrijf me in voor deze workshop
� Ik word lid van r.s.v. Arcana en schrijf me bij deze in als lid èn voor deze workshop

Geef hier aan wat voor wapen(s) je zou  willen maken: 

� Dolk
� Kort zwaard
� Lang zwaard
� Tweehandig zwaard tot 1,25 m
� Tweehandig zwaard tot 1,50 m.
� Korte bijl
� Tweehandige bijl 10 mm.  kern
� Tweehandige bijl 16 mm.  kern
� Korte knots
� Tweehandige knots
� Staf
� Eenvoudig klein schild
� Eenvoudig middelgroot schild
� Druï deschild
� ... x (max. 10) pijl
� ... x (max. 10) kruisboogpijl
� iets anders, namelijk
...........................................................
(dan eerst telefonisch overleggen!)

Houd bij je opgaven rekening met:

Niet iedere karakterklasse kan/mag ieder wapen gebruiken. Bij 
twijfel eerst navragen.

Een wapen maken kost tijd. Waarschijnlijk moet je het thuis 
afmaken

Meerdere dingen willen maken betekent niet alleen meer tijd voor 
jezelf, maar je claimt ook meer van onze tijd. Wees realistisch!

Iets "anders" houdt ook in dat wij er waarschijnlijk ook geen 
ervaring mee hebben. Hopelijk hebben we tips e.d.

Naam en voorletters: ............................................................................................................
Voornaam: .........................................Geboortedatum:.........................................
Straat: ............................................................................................................
Postcode en woonplaats ............................................................................................................
Land: ............................................................................................................
Telefoon (thuis en werk) ............................................................................................................
E-mail adres: ............................................................................................................

Ik kom op: � zondag 5 maart

Plaats en datum: ............................... Handtekening:  .......................................

Deelnamekosten: ƒ10,- Betaal materiaalkosten en deelnamekosten bij voorkeur tijdens de workshop.

A.u.b. zo snel mogelijk terug sturen naar:
Leon van Ee
Kristalplein 6
2614 TX  Delft
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Hout imiteren

Zeer geachte monsters, krijgers en andere woestelingen. Binnen het live-roleplay-
gebeuren heb ik ondertussen al vele wijzen gezien van schilden maken: de meeste 
zijn vervaardigd van een dubbele laag hardboard, sommige van ingenieus
gesneden of gesmolten kampeermat, of van een deurtje van oma's kast, ja zelfs
van een verkeersbord. Van al deze typen, wilde ik mij richten op het standaard
dubbele-laag-hardboardschild.

De saaie, gladde voorkant van hardboard leent zich uitstekend voor een
beschildering: een embleem, familiewapen of een symbolische kleur. Wel, daar
wilde ik nu iets aan toevoegen: de hout-imitatie. De verf-imitatie biedt enkele
voordelen, boven de kampeermatmethode. Als er eenmaal enkele basismaterialen 
zijn aangeschaft, is het goedkoper, het gaat sneller, het resultaat is minder
kwetsbaar en het werken zelf stinkt een stuk minder (dan het smelten met de
soldeerbout). Zeker als er meerdere schilden tegelijkertijd gemaakt moeten
worden, lijkt mij deze methode te verkiezen.

Stap 1: Gronden
Voor men ook maar een verfpot opent, moet eerst het hardboard ontvet worden. 
Dit gaat het beste met een doek gedrenkt in wasbenzine. De beste verf om mee te 
gronden is acrylverf. Meng met de acrylverf een lichte ondergrondkleur. Deze
kleur schemert straks door de toplaag heen.
Kleuren als oker, warm geel, gebrande sienna (poepbruin) en engels rood zijn
goed te gebruiken. Voor een grijzig hout kan men wat chromaatgroen (een suffe 
groen) of een klein beetje zwart toevoegen. Wees voorzichtig met het toevoegen 
van wit. Gebruik het spaarzaam, tenzij dit specifiek de bedoeling is, voor
bijvoorbeeld erg licht, grijzig hout.
Let er bij het gronden goed op dat de kwaststreken dezelfde richting hebben als 
de houtnerf die later wordt aangebracht.

Stap 2: De planken
Deze hebben de breedte van de hartvlammer, die we in stap 4 gaan gebruiken.
Trek met een liniaal en een donkerbruin kleurpotlood de kieren tussen de
planken.

Stap 3: De toplaag
Meng nu de verf voor de toplaag. Hiervoor moet men olieverf gebruiken. Meng
een kleur die op die van de grondlaag lijkt maar enkele tonen donkerder is. Hoe 
kleiner het verschil, hoe subtieler het resultaat en omgekeerd. Te veel subtiliteit is 
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echter geen kwaliteit bij het houten van schilden. Bedenk dat de soldeerbout-
kampeermatmethode juist duidelijk en overtuigend is door zijn lompheid. Het
effect moet ook van een afstand zichtbaar zijn.
Kleuren die erg geschikt zijn voor de toplaag zijn: ongebrande omber
(donkerbruin), kraplak (soms 'alizarine crimson' geheten, een soort paars), sienna, 
groene aarde (terre vert), van Dijk-bruin (ook wel 'Keulse aarde') en zwart. Dit
zijn - behalve de sienna, die slecht dekt - allemaal transparante kleuren.
Dekkende kleuren zouden een oppervlakkig resultaat geven, maar de
transparantie van de zojuist genoemde kleuren laat de lichte grondlaag
doorschijnen en zo ontstaat een vol en rijk effect.
Gebruik niet te veel verf uit de tube voor de toplaag. Deze moet dun worden
opgebracht. Bovendien wordt er zo'n 100% a 150% 'Liquin' aan toegevoegd. Dit 
is een schildersmedium, dat de droging versnelt (transparante kleuren zijn de
traagstdrogende) en de laag elastisch maakt. Als laatste moet er ook een scheut
terpentine worden toegevoegd, dit ter versnelling van de droging. Gebruik niet te 
veel terpentine. De verf mag niet te waterig worden; het moet slechts zijn
stroperigheid verliezen.
Kwast de zelfgemengde verf nu over de grondlaag. Veeg niet te hard over de
potloodstrepen. Deze moeten zichtbaar blijven. Let er ook nu weer op dat de
kwaststreken in dezelfde richting komen als de toekomstige houtnerven.

Stap 4: Het vlammen
Trek nu de hartvlammer tussen de potloodlijnen in, naar je toe - anders kun je niet 
goed recht blijven. Er ontstaat een nervenpatroon. Door de hartvlammer te
kantelen tijdens het trekken, ontstaan vlammen en knoesten (plekken waar een
tak gegroeid heeft). Als een plank mislukt, geen probleem. Pak een kwast met
verf voor de toplaag (niet te veel) en verf de plank opnieuw, zodat je het weer
kunt proberen. Zorg dat je altijd op een platte ondergrond werkt, waarop je de
hartvlammer stevig op het hardboard kunt zetten.

Stap 5: Het afwerken
Het schild moet nu een nachtje drogen. Als de kier tussen de planken niet
duidelijk genoeg is, kan men deze nog eens aanzetten met een penseel met
donkerbruine verf of met een donker kleurpotlood Ook kan men gewoon over het 
'hout' heen schilderen om een embleem aan te brengen. Dit kan nu echter niet
meer met acrylverf. Alkyd- en olieverf kunnen wel gebruikt worden. Het is het
beste voor de duurzaamheid als het geheel wordt afgewerkt met lak of vernis. Let 
er ook nu weer op geen lak op acrylbasis te gebruiken; deze zal niet goed
hechten. Als men bang is dat de laklaag te veel gaat glanzen, is het mogelijk
terpentine aan de lak toe te voegen. Als de glans achteraf erg tegenvalt, kan men 
de goed doorgegedroogde laklaag zachtjes met een fijn schuurpapier opruwen.
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Algemeen advies
Houdt altijd in gedachten dat een schild een gebruiksvoorwerp is en geen
kunstwerk. Een te fijngevoelige afwerking kost veel tijd en valt straks tijdens de 
live in het niet. Er is te veel actie, te veel afstand of te weinig licht om je
prachtige schilderij goed uit te laten komen.
Bedenk tijdens het kiezen van je kleuren, dat hout op allerlei wijzen behandeld
kan worden. Als het groen gebeitst is, zul je ook groene verf moeten gebruiken,
etc, etc... Met afplakken, of het later toevoegen van transparante lagen kun je
allerlei patronen aanbrengen. Bedenk wel dat men in een middeleeuwse setting
geen beschikking heeft over kleuren als spekjesroze of 'jaren vijftig'-mintgroen.
Beperk je liever tot aardkleuren.

Het materiaal

Acrylverf, olieverf en liquin kan men bekomen bij kunstschilderspeciaalzaken.
Koop geen dure verf. Neem juist spullen van de laagste series, bijvoorbeeld: van 
Gogh- of Amsterdam-kwaliteit van Talens of  Winton van Winsor&Newton.
Koop acrylverf nooit in kleine tubes; dit is erg onvoordelig; je hebt ze al snel
leeg. Koop olieverf juist wel in kleine tubes; doordat je de verf sterk vermengt,
kun met een kleine tube lang doen. Als je echter erg veel van plan bent, zijn de
grote Winton-tubes van Windsor&Newton aan te raden; want veel en toch
goedkoop.
Hartvlammers zijn in vele maten en soorten te koop bij decoratiespeciaalzaken. Ik 
heb voor mijn hartvlammers zo'n 15 a 20 gulden betaald, maar ik hoor ook wel
eens bedragen van 80 gulden. Kijk dus uit met kleine speciale winkeltjes met
bijbehorende speciale prijzen.

Sander “Bjørn Again” ten Napel
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Arcana organiseert: Figurantendag live X

Wanneer: zondag 12 maart 2000, vanaf
13:00 uur.

Waar: studentensociëteit “De Bolk”,
Buitenwatersloot 1, Delft.

Om de figuranten in te wijden in scenario en 
spelreglement, en een rolverdeling vast te
stellen, organiseren we in de weken voor de 
tiende live een figurantendag. We hopen dat 
alle figuranten op deze dag kunnen komen.
Als dat niet lukt, neem dan vooraf contact
op met de scenario groep (b.v. Jeroen Vos,
tel. 020-6344160). Dan zullen we proberen
met je wensen rekening te houden.

Het programma ziet er als volgt uit: we vertellen iets over de spelwereld en zullen 
het scenario in grote lijnen uit de doeken doen. Aangezien je tijdens het weekend 
ook op zult treden als scheidsrechter, zullen we wat meer in detail ingaan op de
laatste versie van het spelreglement. Tot slot zullen we op de bijeenkomst de
rolverdeling vaststellen. Onder de kostuums draag je het liefst neutrale donkere
kleding. Je wordt verzocht naar de live het volgende mee te nemen: zwarte bloes 
en/of trui; zwarte maillot, legging en/of (jogging)broek; stevige riem; laarzen
en/of stevige schoenen. Het is niet echt sfeervol als je gaat figureren met een
boerentuniek of monstergewaad aan, met daaronder een spijkerbroek en
sportschoenen.  Kun je vóór je naar de figurantendag afreist, uitzoeken of je alles 
hebt (en anders op de figurantendag aan de bel trekken)?

Eind februari ontvangen alle figuranten het spelreglement en de figurantenmap.
Lees vooral het spelreglement alsjeblieft goed door vóór de figurantendag  en
maak aantekeningen van wat je niet duidelijk is. In de figurantenmap vind je een 
routebeschrijving naar St. Walrick en allerhande praktische informatie met
betrekking tot de live. Mocht je hierover nog vragen hebben, dan kun je die ook 
op de figurantendag beantwoord zien.

Hopelijk tot ziens op de figurantendag!

Lilian Stigter en Casper van Dijk
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Arcana organiseert: Live X: Verscheurde rust

Wanneer: vrijdag 24 tot en met zondag 26 maart 2000

Waar: “St. Walrick” te Overasselt (bij Nijmegen)

Leta is Keizerin, en iedereen is uitgenodigd voor haar
feestje! Ontspanningsoord St. Walrick is afgehuurd om de
vermoeide helden op adem te laten komen.  Maar wie denkt 
de komende live met de voeten omhoog te kunnen gaan
zitten, zal bedrogen uitkomen.  Ons scenario-team heeft
snode plannen…

Als je je nog niet aangemeld hebt: in deze Foliant zit een
inschrijvingsformulier. Deelname staat alleen open voor
leden van Arcana. De minimumleeftijd voor deelname is 18 
jaar. De inschrijving voor live X is nog niet helemaal vol,
maar vordert gestaag.  Als je nog mee wilt doen, neem dan
snel contact op.

Inschrijving

Figuranten
Wie zich als figurant heeft ingeschreven, ontvangt eind februari een figuranten-
map. Deze bevat allerlei praktische informatie aangaande het weekend, en wordt
vergezeld door een exemplaar van ons spelreglement, de Lex Arcanae. Op
zondag 12 maart wordt de figurantendag gehouden. We hopen dat je op deze dag 
kunt komen. Meer over de figurantendag lees je elders in deze Foliant. Je kunt je 
inschrijven zolang er nog plek is, maar als je een leuke rol uit wilt kiezen dan
verdient het aanbeveling om voor de figurantendag betaald te hebben.

Spelers
Wie zich als speler heeft ingeschreven, heeft inmiddels bericht ontvangen over de 
basisklasse waarin hij of zij is ingedeeld. Wie nu nog inschrijft kan misschien nog 
net mee, maar waarschijnlijker kom je op de wachtlijst. De ervaring leert
namelijk dat er altijd ongelukkigen zijn die op het laatste moment moeten
afzeggen. Het is dus mogelijk dat spelers die in eerste instantie te laat hebben
ingeschreven, alsnog mee kunnen doen.
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Als het goed is hebben alle spelers ondertussen een deelnamepakket ontvangen,
met daarin allerlei praktische informatie aangaande het weekend, de Lex
Arcanae, het spelreglement, en informatie over jouw basisklasse en (reeds
bestaande) personage.

Kosten

Het deelnamegeld voor live X bedraagt voor figuranten ƒ100,- (of 1850 BEF) en 
voor spelers ƒ170,- (of 3150 BEF).
Maak het bedrag over op bankrekeningnummer 88.07.67.081 van Arcana te
Leiden. Heb je een girorekening, maak het bedrag dan over naar gironummer
3946 van de VSB-Bank te Den Haag, en vermeld bij de opmerkingen "t.g.v.
88.07.67.081 van Arcana te Leiden". Als je het bedrag stort, met Girotel betaalt
of door een ander laat betalen, denk er dan a.u.b. aan om je naam en adres te
(laten) vermelden.
Belgische deelnemers kunnen, door bemiddeling van VZW Eternica, bij een
Belgische bank terecht. Maak het bedrag (in BEF) over naar: 001-2149427-80
t.n.v. "Eternica-Arcana" van de ASLK Evere-Zuid, Eversestraat 1, 1140 Evere.
Vermeld alsjeblieft je naam en het nummer van de live. Dit rekeningnummer is
alleen voor betalingen aan Arcana!
Het is natuurlijk ook nog steeds mogelijk een Eurocheque met je inschrijving mee 
te sturen. Schrijf cheques altijd in Nederlandse guldens uit.

Wat krijg je ervoor?

� Een live roleplay-avontuur van vrijdagmiddag tot zondagmiddag
� 2 x avondeten, 2 x ontbijt, 2 x lunch en 2 overnachtingen
� Welverdiende rust in een prachtig ontspanningsoord, waar zelfs de orken

vriendelijk naar je lachen
� Een complex en spannend scenario waarvan spelers voor een flink deel het 

verloop bepalen
� Een geloofwaardige fantasy-wereld waarin je de gelegenheid hebt je rol uit 

te spelen

Als je je nog niet aangemeld hebt: in deze Foliant zit een inschrijvingsformulier.
Er zijn nog een paar plaatsen over voor vlugge inschrijvers!

Lilian Stigter en Casper van Dijk



27

Hoe speel ik mijn personage?
Tips voor spelers

Als je als speler meedoet aan een live van Arcana, ontvang je een
informatiepakket thuis met daarin onder andere een brief waarop je
achtergrondinformatie van je personage kunt invullen. De bedoeling is dat je, als 
je wilt, een schetsmatige beschrijving van de achtergrond van je personage kunt
opsturen naar Arcana. Deze beschrijving is allereerst bedoeld voor jezelf, als
houvast bij het spelen van je rol. Als op vrijdagavond iemand je vraagt: “En, wat 
brengt u naar dit godvergeten oord?”, of: “Waarom bent u eigenlijk priester van
de Generaal geworden?”, dat je dan tenminste een antwoord kunt geven waarmee 
je door kunt praten. Als je dit soort grote lijnen hebt, wordt de rest van je
personage vaak al rollenspelend verder ingevuld. En tenslotte kan de
scenariogroep kijken of ze iets met je achtergrond kunnen doen.

De voorzichtige formulering van de laatste zin - “ze kunnen kijken of ze er iets
mee kunnen” - geeft al aan dat dit de scenariogroep niet altijd lukt. Ik zal
proberen uit te leggen hoe dat komt. Daarnaast probeer ik ook een aantal tips te 
geven over welke verhalen bruikbaar zijn, en korte informatie over de gesteldheid 
van de wereld waarin de lives van Arcana spelen.

Het eerste wat je moet bedenken is dat we deze informatie pas kort voor de live
ontvangen, op z’n best zo’n vier weken vooraf. De scenariogroep is dan al bijna 
een half jaar bezig geweest met het bedenken van het verhaal voor de live, de
gebeurtenissen, en de personen die er rond zullen lopen - de figurantenrollen dus. 
De kleding- en maskergroepen zijn druk aan het werk met het maken van
kostuums en maskers voor de figuranten. Ook de locatie waar de live speelt is al 
uitgewerkt, de locatiegroep heeft vastgesteld waar zich welke personages en
(on)heilige plaatsen bevinden, en de requisietengroep heeft dingen als
tempelruï nes, hunebedden en dergelijke gemaakt. Dit alles als iedereen op
schema ligt - soms zit het wat tegen en heeft iedereen het ontzettend druk om de 
deadlines te halen.
Je kunt je misschien voorstellen dat het in deze drukte moeilijk kan zijn om
stukken van jullie achtergrondverhalen op te nemen. Stel dat je hebt bedacht dat 
je personage achtervolgd wordt door een premiejager of een privé-detective: de
kostuumgroep heeft vaak geen tijd om nog een nieuw kostuum samen te stellen of 
te maken, de scenariogroep heeft het doorgaans al erg druk met het uitwerken van 
de bestaande figurantenrollen, het casten van de rollen en het instrueren van de
mensen die ze gaan spelen. Bedenk ook dat we qua aantal minder figuranten
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hebben dan spelers, dus we worden ook beperkt door het aantal mensen dat we
vrij kunnen maken. Die zes witte magiërs die jou proberen te omsingelen zouden 
als consequentie hebben dat een heel zigeunerkamp, om maar wat te noemen,
ontvolkt is.

Dit is de reden dat sommige achtergrondverhalen niet onmiddellijk resultaat
blijken te hebben: domweg gebrek aan tijd en logistieke overwegingen. Soms
slagen we er overigens wel in om een dergelijk achtergrondverhaal de keer
daarop alsnog in het verhaal te verweven. Geef dus de moed niet op, en probeer 
een verhaal te schrijven waarin de premiejager je niet persé onmiddellijk hoeft te 
vinden.

Er zijn een paar vaste regels van het land waarin onze lives spelen, waar je
rekening mee moet  houden bij het bedenken van een achtergrond. Ik probeer ze 
hieronder kort op te sommen.
� Je personage komt per definitie uit het rijk Elerion. We hebben hiervoor

gekozen omdat we ooit misschien nog eens op een ander deel van de wereld
willen spelen, en dan de vrijheid willen hebben om dat nog helemaal in te
kunnen vullen. We willen dan niet gebonden zijn doordat allerlei stukjes van
de wereld al geclaimd zijn. Bovendien is Elerion zo groot en uitgebreid dat
ieder achtergrondverhaal er wel in past.

� Je personage is van het menselijk ras. We hebben al bij de aanvang van onze 
lives besloten om alleen menselijke personages toe te staan. Als we andere
rassen voor spelerspersonages toe zouden laten, zouden er al snel discussies
kunnen ontstaan over speciale vaardigheden en dergelijke, terwijl we iedereen 
juist hetzelfde willen laten beginnen. Of de verschillen tussen de rassen
zouden niet meer inhouden dan wat schmink en attributen, wat ook weer
jammer zou zijn.

� Je personage begint het spel met een basisuitrusting die voor iedereen gelijk
is. Je hebt een geldbedrag, standaardvaardigheden en voor magiegebruikers
spreuken en componenten. De hoeveelheden zijn afhankelijk van je klasse. Je 
kunt je beginkapitaal gebruiken om wapens en bepantsering aan te schaffen.
Je kunt je beginkapitaal of je achtergrondverhaal niet gebruiken om het spel
met magische voorwerpen of speciale gaven te kunnen beginnen. Ook wat dit 
betreft willen we dat iedereen het spel met gelijke kansen ingaat.

� Qua godsdiensten en tovergildes ben je als startend personage beperkt tot
diegene die we noemen. De hele maatschappij en het achtergrondverhaal is
daarop ingericht. Mocht je een grote behoefte voelen om toch van de
gebaande wegen af te wijken, dan zul je binnen het spel op zoek moeten gaan 
naar vreemde cultussen en illegale praktijken. We hebben geprobeerd dit soort 
dingen zo compleet te ontwerpen dat ook in ‘oppositie’ is voorzien. Om
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dezelfde reden kun je maar beter geen achtergrond hebben waarin
achterliggende theorieën over het pantheon of het magiestelsel meespelen -
deze hebben we zelf al voorzien, en nieuwe verhalen sporen daar vaak niet
mee.

� Je hebt geen achtergrond waardoor je extra middelen of vaardigheden of
connecties hebt. Begin dus niet als prins of prinses, als staatsvijand nummer
één of degene op wie een kerk of gilde of demon al jaren jacht maakt,
enzovoorts. Ook wat dat betreft willen we iedereen gelijk laten beginnen - nog 
afgezien van het feit dat we geen hofhouding of groep achtervolgers uit onze
mouw kunnen schudden. Het is ook niet mogelijk om alle figuranten te briefen 
dat ze bij het horen van jouw naam verschrikt opkijken als betrof het Jack the 
Ripper of Fidel Castro, en als we het proberen blijkt een aantal het toch weer 
vergeten te zijn tegen de tijd dat ze je ontmoeten.
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Naast deze uitgangspunten zijn er ook nog een paar andere dingen om rekening
mee te houden. Het rijk Elerion bestaat uit vele deelgebieden, waarvan een aantal 
onderhand wat invulling heeft gekregen door gebeurtenissen in het spel,
spelersachtergronden en dergelijke. Er is hier niet de ruimte om hier uitgebreid op 
in te gaan (misschien kan de Wilde Post een toeristische rubriek gaan beginnen),
maar ik kan wat hints geven:
� Elerion-stad is de hoofdstad, en als zodanig een grote smeltkroes. Natuurlijk

speelt politiek hier ook een grote rol.
� Op het Tovenaarseiland hebben de magische gildes hun hoofdkwartieren. Het 

spreekt voor zich dat tovenaars hier de belangrijkste rollen in de maatschappij 
spelen.Naast universiteiten, vele laboratoria en bibliotheken bevinden zich hier 
ook een aantal raadselachtige artefacten uit tijden dat men meer van magie
wist dan nu. De bevolking mijdt deze voorwerpen, nieuwsgierigen hebben het 
niet altijd overleefd en de tovenaars straffen mensen die eraan zitten streng -
ook leden van hun eigen gildes.

� De Haribdische Eilanden zijn feodale gebieden die wel wat weg hebben van
het verre Oosten. Sommige inwoners schijnen een ‘splaakgeblek’ te hebben,
er zijn veel eerbiedige boeren en er lopen vervaarlijke krijgers rond die zich
alleen tegenover hun heer wensen te verantwoorden.

� De Woestijn van Redoban is ooit ontstaan na een oorlog van tovenaars. In
deze woestijn kan letterlijk niets overleven. Zeer geharde nomadenstammen
leven, vaak uit pure noodzaak, aan de randen ervan, maar uit verder naar
binnen gelegen gebieden is nog nooit iemand weergekeerd.

� Het Land van Aa lijkt een beetje op het middeleeuwse Europa, met allemaal
lokale hertogdommen onder een grootvorstin, die men onlangs zelfs gekroond 
heeft tot koningin. Het zijn moedige en vechtlustige types en daar gaat men
ook prat op.

� Ençique schijnt nogal te lijden onder een onderdrukkende adelstand. Het
wordt voor burgers niet aangemoedigd om te reizen en reizigers worden niet
goed behandeld, dus er is betrekkelijk weinig over bekend.

� Het land Pelinor is officieel een koninkrijk, maar effectief is het een
goedmoedige chaos omdat de koning altijd op queeste is. Dat schijnt deel uit 
te maken van de functieomschrijving. Als gevolg daarvan is er grote lokale
variatie: het kan zijn dat het ene gebied persoonlijk eigendom is van een
baron, terwijl de daarnaast gelegen streek een extreme vorm van democratie
of anarchisme praktiseert. Men leeft overigens wel in betrekkelijke rust
samen, anders zou het niet goed zijn voor de handel.

� De Wilde Landen zijn het jongste onderdeel van het Keizerrijk. Het gebied
was ooit deel van een machtig rijk, maar er is bijna niemand meer die dat
weet. Elerion heeft al eeuwen geprobeerd het te veroveren, maar toen dat
enkele jaren geleden eindelijk lukte brak daarna prompt een burgeroorlog uit
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over de troonopvolging. Omdat Keizerin Leta veel steun uit de Wilde Landen 
had - het was haar uitvalsbasis - zijn ze opeens veranderd van een uithoek in 
een politiek interessant gebied.

Na al deze informatie nog één tip: begin niet met een personage dat je hebt
omgewerkt uit een tabletop-rollenspel. Doorgaans is zo’n personage al van een
hoog niveau, heeft hij of zij al heel wat avonturen doorgemaakt, heel wat
bezittingen verworven en heeft je personage een zekere faam en een achtergrond 
die niet in Elerion past. Het kan dan bijna niet anders dan een teleurstelling
opleveren als je begint met een personage van niveau 1, met standaardbezittingen 
in een heel andere wereld waar niemand ooit van hem of haar heeft gehoord en
met een achtergrondverhaal wat ofwel helemaal wringt of helemaal is
omgeschreven. Het is heel leuk om Rignildus de Koene Drakendoder te spelen,
maar je hebt er zo weinig aan in een wereld waar geen draken voorkomen en je
slechts over de vaardigheden van een beginnende krijger beschikt en waar je dat 
vorpale zwaard ook kwijt bent. Bewaar dat personage gewoon voor de wereld
waarin hij thuishoort, met de Dungeon Master die hem kent en de queestes die hij 
- al dan niet succesvol - afgerond heeft. Bovendien lukt het Arcana toch niet zo
snel om een geloofwaardig bataljon draken voor zijn volgende avontuur te
fabrieken.

Als je je afvraagt of de bovenstaande lijst niet al te beperkend is, hij is niet
bedoeld om je het leven zuur te maken maar om de boel organisatorisch en qua
spelbalans goed te regelen. Probeer in gedachten te houden dat de achtergrond
van je personage primair bedoeld is als steun voor jezelf bij het rollenspelen. Het 
pure feit dat je in Elerion rondloopt en met de mensen daar omgaat, zal maken dat 
je de details vanzelf verder gaat invullen. Je personage blijkt bijvoorbeeld erg laf 
te zijn, of juist veel moediger dan jij je voor kunt stellen. En na een live spelen
komen de mooie verhalen voor bij het haardvuur of in de herberg vanzelf.

Inez Boone.

P.S. Een laatste verzoek van de organisatie: stuur je achtergrond, als het even kan, elektronisch 
op. Als je het toch al op een computer uitwerkt, is het overnemen en rondsturen ervan voor
ons veel minder werk dan wanneer wij die keurig uitgeprinte tekst opnieuw moeten intypen.
Dit kan naar scenario@arcana.nl.
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Hoe speel ik mijn personage?
Tips voor figuranten

Als je ervoor kiest om aan een live van Arcana mee te doen, dan moet je je een 
aantal dingen realiseren. Zowel voor spelers als voor figuranten gelden bepaalde 
uitgangspunten, en die kunnen soms een beetje verschillen. Omdat veel van onze 
boekjes de wereld vanuit het spelersperspectief behandelen, wil ik in dit stuk juist 
het figurant-zijn wat meer aandacht geven.

Het heeft zo zijn voordelen om als figurant aan een live mee te doen: je hebt
betrekkelijk weinig voorbereiding, want  voor een kostuum en een
rolomschrijving wordt gezorgd. Daar staat tegenover dat je als je dat wilt een
complexe rol kunt krijgen waar toch ook weer een heleboel voorbereiding voor
nodig is. Bovendien is figurant worden goedkoper - en dan heb ik het alleen over 
het inschrijfgeld, niet over de kosten van wapens en kleding, al kun je met wat
vindingrijkheid en creativiteit een heel eind komen.

Een ander voordeel van figurant worden is dat je als beginnend speler niet meteen 
in het diepe gegooid wordt, je hoeft niet onmiddellijk een heel personage te
bedenken en het hele weekend te spelen. Ook hier weer: er zijn figurantenrollen
die juist weer wel het hele weekend duren. En ergens op dat weekend zal toch het 
moment aanbreken dat je een personage moet neerzetten en dat ook moet
volhouden. En diverse mensen hebben me verzekerd dat de eerste keer meedoen 
als speler zo spannend is dat je dat eigenlijk niet wilt missen. Ikzelf vind dat ook, 
ik heb nog steeds fantastische herinneringen aan het moment dat ik als beginnend 
tovenaresje op mijn allereerste live helemaal alleen met een meester-vampier
stond te onderhandelen in een kostuum gemaakt van oude lakens. (Inderdaad, het 
mocht niks kosten.)

Denk overigens niet dat ik je wil ontmoedigen om mee te doen als figurant. Wij
zijn ontzettend blij met deze mensen, die vaak enorme hoeveelheden informatie
over hun rol en de plot verstouwen, daar discreet over zwijgen tegenover
vrienden en zelfs partners, en die vaak heel creatief helpen meedenken. Ditzelfde 
geldt overigens ook voor de spelers, die vaak ook een fantastische inzet ten toon 
spreiden. Maar ik wil het nu even over de rol van figuranten in het spel hebben.
De figuranten zijn net zo’n belangrijk onderdeel van het spel als de spelers: zij
zijn degenen die helpen de achtergrondwereld gestalte te geven. Ze geven spelers 
al dan niet kloppende informatie, treden op als leermeester, ze zijn soms
scheidsrechter, enzovoorts. Alle rollen die in een tabletop-rollenspel door de
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Dungeon Master worden gespeeld, worden in een live door figuranten gespeeld.
Een heel belangrijke functie van figuranten, die soms over het hoofd wordt
gezien, is dat ze de ogen en oren van de spelleiding zijn: deze krijgt bijna alle
informatie over wat er in het spel gebeurt van de figuranten te horen. Ze zitten
daar tenslotte tientallen mensen aan te sturen, en ze kunnen nooit alles wat er
gebeurt zelf meemaken. Juist omdat figuranten zo belangrijk zijn, wil ik hieronder 
een paar punten opnoemen waarin ze in de fout kunnen gaan.

Figuranten kunnen, net als spelers, valsspelen. Alleen is de vorm waarin dat
gebeurt vaak anders, doordat hun positie anders is. Omdat ze meer van de plot en 
de achtergrond weten kunnen ze andere dingen doen, en kan één valsspelende
figurant een hoop spelers (en andere figuranten) het spelplezier ontnemen. En het 
kost de spelleiding, en soms zelfs de vereniging, een hoop moeite om de schade
weer ongedaan te krijgen. Soms zijn we daar nog op de volgende live mee bezig. 
Daarom wil ik een aantal voorbeelden van onsportief gedrag geven die echt niet
leuk overkomen:
� Spelers onjuiste informatie geven, gewoon om te zieken of om ze de

verkeerde kant op te zien zoeken. Doe zoiets alleen als het echt in de
omschrijving van je personage past. Spelers moeten in een beperkte
hoeveelheid tijd een heleboel informatie afleiden uit een beperkt aantal
aanwijzingen. Als je ze dan ook nog expres de verkeerde kant op stuurt, dan
krijgen ze nooit een eerlijke kans.

� Doe überhaupt geen dingen die onlogisch zijn voor je personage. Een
rechtschapen druï de zal niet opeens gaan gokken of moorden. Een rover zal 
niet jan en alleman beroven voor de herberg, of met open vizier en dan
gewoon weer in het dorp gaan rondlopen. Dat zou in het echte leven
zelfmoord zijn, tenslotte. En je doel is tenslotte om een realistisch personage
neer te zetten. Als je dat personage niet had willen spelen, had je dat bij de
casting moeten zeggen.

� Begin geen nieuwe geloven, gildes, plotlijnen, enzovoorts, zonder ruggespraak 
met de spelleiding. Ook hier geldt weer: de spelers krijgen zoveel informatie,
het kan ook teveel zijn. En we zitten met een achtergrondwereld die we een
beetje consistent moeten houden: als jij opeens de Mongoolse horden gaat
spelen is het een beetje vreemd dat niemand verder ooit van ze heeft gehoord. 
Spelers willen Arcana wel het voordeel van de twijfel geven, maar als ze
teveel inconsistenties voorgezet krijgen geloven ze uiteindelijk niets meer. En 
dat is zonde van de moeite die we er allemaal in stoppen.

� Verklap geen informatie die je personage niet geacht wordt te hebben.
Misschien weet jij wel precies de plot van het weekend, weet je dat er morgen 
een gruwelijke demon komt opdagen, maar het is echt heel vervelend als jij
dat als boswachter opeens voorspelt. Die demon is buitenspels gepland, er zijn 
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binnenspelse redenen om hem te laten komen, en jouw personage weet
eigenlijk gewoon van niets. Dit soort handelingen is te kinderachtig om er
verder nog woorden aan vuil te maken. Bovendien wordt het spelplezier van
de gewaarschuwde spelers er niet groter op: het hele element van suspense is 
weg. (Om nog niet te spreken van de bochten waarin de spelleiding zich moet 
wringen om het verhaal hieraan aan te passen. En zeg niet dat ze daarop
hadden moeten anticiperen, je rekent niet op deze mate van onsportiviteit en
valsspelen.)

� Als figurant ben je niet onoverwinnelijk. Je kunt gewoon dood. Sterker nog,
dat overkomt velen. Arcana doet niet aan herrijzenissen, ook niet van super
enorm scenario-dragende personages. We draaien ook geen gebeurtenissen
terug. Als je personage zo ontzettend bezig is met het veroveren van de
wereld, zou hij ook maar beter goed op moeten letten op wie er achter hem
staat.

� Als figurant speel je een rol die helpt de wereld en het verhaal vorm te geven 
voor de speler. Soms is het mogelijk om je figurantenrol te helpen uitwerken, 
maar als je een rol wilt hebben die je helemaal zelf bedenkt, die alleen dingen 
doet die jij zelf wilt, dan kun je misschien beter speler worden. Als je toch
figurant wilt worden, moet je het niet vervelend vinden dat de scenariogroep
dingen verandert en je personage misschien zelfs laat doodgaan.

� Verwacht ook niet dat je personage het eeuwige leven zal hebben. Aan alle
goede dingen komt een eind, soms is het tijd voor iets nieuws. Een handelaar 
die op iedere locatie, hoe ver weg van de vorige ook, steeds weer langs komt, 
is ongeloofwaardig. Een gildeleider waar iedere speler klakkeloos op rekent
moet ook eens weg om de spelers weer eens wat ruimte te geven om zelf
dingen te bedenken.

� Bedenk dat spelers een heleboel moeite en geld - en vaak ook voorpret -
hebben gestopt in het samenstellen van hun personage. Het is echt niet leuk
om, zoals dat heet, kansloos afgemaakt te worden. Jij kunt zo naar het
spellokaal lopen en om een nieuwe rol vragen, die je dan inclusief kostuum
krijgt. Voor hen ligt dat heel anders. Vaak blijkt overigens de emotionele
investering - het bedenken van de achtergrond, de dingen die het personage
heeft meegemaakt - het grootste verlies. Ik ken diverse gevallen waarin
iemand stopte als speler nadat hij of zij op een lullige manier was afgemaakt. 
Als je bedenkt dat we maar eens in het halfjaar spelen, en dat veel mensen er 
maanden van te voren naar uitkijken, kun je je misschien voorstellen hoe
akelig dat voelt.

� In het verlengde hiervan: spelerpersonages hebben een drang tot lijfsbehoud.
Dat leidt vaak tot laf lijkend gedrag, maar wees eerlijk: zou jij als beginnend
krijger met je vriend de beginnende spoorzoeker, en een tovenaartje met één
spreuk zomaar een gevecht met zes orken aangaan? Figurantenpersonages
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zouden eigenlijk dezelfde drang wat meer moeten voelen: bijna geen enkel
personage is suï cidaal, als ze dat zijn dan wordt dat je wel duidelijk gemaakt 
door de spelleiding. Denk je dat Arnon d’Uque het tot hoofd van de
huurlingen heeft geschopt door met iedereen te gaan vechten? Dat had hij
nooit overleefd!

� Een ander punt, wat niet zozeer spelbederf is als wel gewoon zonde van de
tijd, is het zogenoemde ‘figurantentoneel’: scènes waarin alle actie van een
figurant komt, terwijl de spelers er - vaak een beetje nonchalant - bij zitten.
Het is heel moeilijk te vermijden, en je bent vaak ook leuk aan het spelen,
maar uiteindelijk helpt het het spel niet verder. Probeer er dus altijd spelers bij 
te betrekken.

Uiteindelijk komen al deze vermanende woorden op hetzelfde neer: bedenk dat je 
als figurant bezig bent het spel vorm te geven. Dat doe je niet alleen voor jezelf, 
maar voor iedereen die meedoet. Iedereen die meegaat op een live, of het nou als 
speler, figurant of crew is, investeert er geld en (vooral) tijd in.

Inez Boone
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Agenda

Maart:

5 maart: Rollenspelvereniging Arcana organiseert een wapenworkshop in Rotterdam-
Overschie. Informatie: Leon van Ee, 015 - 2125706, na 17:00.

12 maart: Rollenspelvereniging Arcana houdt in verband met de aankomende live
een figurantendag in de Bolk te Delft.  Informatie: Desiree Raassing, 015 - 2125706 
(na 17:00).

18 maart: Stichting Malatië organiseert een “Tavern” indoor-live.  Informatie: Rolf of 
Madelon, 030-2342820 (werkdagen tussen 19:30 en 20:30), email:
malatie.secretariaat@usa.net.

24, 25 en 26 maart: Rollenspelvereniging Arcana organiseert onder de naam
“Verscheurde rust” haar tiende live roleplay-weekend in St. Walrick te Overasselt
(bij Nijmegen). Informatie: Desiree Raassing, 015 - 2125706 (na 17:00).

25 en 26 maart: De vlaamse rollenspel vereniging Unicorn organiseert haar zesde live
“Cyclus VI Testament” op het domein de Kluis te Sint-Joris Weert (België).
Informatie: 00-32-9-2200017, email: unicorn@netlash.com.

31 maart tot en met 2 april: De Belgisch-Nederlandse vereniging Oneiros organiseert 
Poort XV “Avondrood” in Chevetogne (België). Informatie via Oneiros, 00-31-
33241410, homepage: http://www.oneiros.org.

31 maart tot en met 2 april: Stichting Malatië organiseert onder de naam “The
Dragon Reborn” een live roleplaying evenement in Epe (Veluwe).  Informatie: Rolf 
of Madelon, 030-2342820 (werkdagen tussen 19:30 en 20:30), email:
malatie.secretariaat@usa.net.

April:

8 april: Wargame Convention XII in het Dienstencentrum, Braemkasteelstraat 35,
9050 Gentbrugge (België).  Informatie: Jan De Neve 00-32-75464389, email:
jan.de.neve@village.uunet.be.
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17 en 18 april: Attilla Live Role Play Vereniging organiseert een kort weekend in
Groningen. Informatie: Theo, elitron_computers@email.com.

29 en 30 april: Een nieuw initiatief “Alcharion I” vindt plaats te Broeder Bertus,
Zutendaal (België). Informatie: Joussef (joussef@vintage.be) of Erik
Talboom (alcharion_erik@hotmail.com).

Mei:

5, 6 en 7 mei: De Belgisch-Nederlandse vereniging Oneiros organiseert onder de
naam “Brug 7” een live roleplay-weekend voor spelers niet ouder dan 20 jaar, in
Oosterhout, Nederland. Informatie via de Oneiros homepage:
http://www.oneiros.org.

20 mei: Ducosim Conventie in de Jaarbeurs, Utrecht. Informatie: Raymond de
Waard, 078-6163420 tussen 19.00 en 22.00, of email via Maurits Strubel:
m.strubel@mailcity.com.

Juni:

5 en 6 juni: Attilla Live Role Play Vereniging organiseert een kort weekend in
Groningen. Informatie: Theo, elitron_computers@email.com.

9, 10 en 11 juni: De Belgisch-Nederlandse vereniging Oneiros organiseert onder de
naam “Therae I” haar eerste barbaren-live, in De Brink, België. Informatie via de
Oneiros homepage: http://www.oneiros.org.

23, 24 en 25 juni: De Belgische vereniging Eternica organiseert onder de naam
“Kaltspalt” haar vijftiende live roleplay-weekend op het domein de Kluis bij Leuven 
(België).. Informatie via de Eternica homepage: 

30 juni tot en met 3 juli: Stichting Malatië organiseert “the Summoning V” te St.
Walrick, Overasselt (bij Nijmegen).  Informatie: Carel Ketelaars, 030-2300388 ('s
avonds), email: erekose@hetnet.nl.
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Augustus:

5 tot en met 8 augustus: Attilla Live Role Play Vereniging organiseert een lang
weekend. Informatie: Theo, elitron_computers@email.com.

25, 26 en 27 augustus: De Belgisch-Nederlandse vereniging Oneiros organiseert
Caege VII “Dodenhoek” in Drieboomkensberg, België. Informatie via de Oneiros
homepage: http://www.oneiros.org.

September:

2 september: Ducosim Conventie in de Jaarbeurs, Utrecht. Informatie: Raymond de 
Waard, 078-6163420 tussen 19.00 en 22.00, of email via Maurits Strubel:
m.strubel@mailcity.com.

3 september: Rollenspelvereniging Arcana houdt in verband met live XI een
figurantendag in de Bolk te Delft.  Informatie: Desiree Raassing, 015 - 2125706 (na 
17:00).

8, 9 en 10 september: onder de vlag van Oneiros organiseert Manticore haar eerste
live roleplaying weekend “Terugkeer” in La Fresnaye, Dworp, België. Informatie via 
de Oneiros homepage: http://www.oneiros.org, de Manticore homepage:
http://www.manticore.nu of direkt via email: arjaan@hotmail.com.

15, 16 en 17 september: Rollenspelvereniging Arcana organiseert haar elfde live
roleplay-weekend in de Berghoeve te Epe (op de Veluwe). Informatie: Desiree
Raassing, 015 - 2125706 (na 17:00).

November:

17, 18 en 19 november: De Belgisch-Nederlandse vereniging Oneiros organiseert
Caege VIII in De Brink, België. Informatie: 033 - 241410, of via de Oneiros
homepage: http://www.oneiros.org.

25 en 26 novmber: De vlaamse rollenspel vereniging Unicorn organiseert haar
zevende live “Cyclus VII” te Merkenveld, Loppem (België). Informatie: 00-32-9-
2200017, email: unicorn@netlash.com.
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December:

8 en 9 december: De Belgisch-Nederlandse vereniging Oneiros organiseert (onder
voorbehoud) “Angst 6 [of 7? red.]” een horrorlive te Heiberg, Sint-Joost-ten-Node
(België). Informatie: 033 - 241410, of via de Oneiros homepage:
http://www.oneiros.org.
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DRUKWERK

Afzender:

Rollenspelvereniging Arcana
Postbus 16144
2301 GC Leiden


