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Beste leden,
Deze keer een korte inleiding, want de Foliant is bijna af en uw redacteuren
willen eigenlijk naar de kroeg ;-)
In deze Foliant laat Ruud de Boo (voor de laatste keer?) zijn scherpe blik over de 
enquêtes glijden. Eeke Anne de Ruig licht in “De Middeleeuwen” een tipje op
van de sluier die in de boom van St. Walrick hangt. Verder vind je in deze
Foliant natuurlijk de gebruikelijke aankondigingen en de (dit keer zeer
uitgebreide!) agenda.

Het plan was om vanaf deze Foliant ook stukjes van andere verenigingen te
plaatsen, maar we hebben hiervoor dit keer nog geen kopij ontvangen. Dus als je 
in de Foliant wat wilt vertellen over je vereniging, stuur je verhaal dan naar
redaktie@arcana.nl.

De inschrijving voor live XI is inmiddels gestart. Let op: de volgende Foliant
komt pas uit na sluiting van de inschrijvingsperiode, dus schrijf je nu in!

Als je je afvraagt waar we toch altijd de (digitale) illustraties vandaan halen: dit
keer zijn ze afkomstig van: http://www.geocities.com/
kyls_clipart/

Lilian Stigter en Casper van Dijk
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Enquête live X

Vergeleken met de resultaten van de vorige vier is deze live een absolute topper. 
De teneur van de vorige live zet zich duidelijk niet voort. Het is blijkbaar gelukt 
van live X een knaller te maken.
Nu waren we al extra gemotiveerd door het feit dat een tiende live toch een
mijlpaal zou moeten zijn en omdat live IX blijkbaar wat tegenviel. Deze keer
pakte het wel buitengewoon goed uit. De hoeveelheid ingevulde enquêtes was
weer magnifiek en we kunnen er dan ook vanuit gaan dat jullie het echt allemaal 
leuk vonden.



5

Het spel

De meeste mensen vonden dat er voldoende actie was en dat de
amusementswaarde buitengewoon hoog was. De geheel verse scenariogroep
verdient duidelijk een schouderklopje.
Dankzij de heftige regen op vrijdag zijn een aantal figuranten vroegtijdig, maar
toch al doorweekt naar het spellokaal vertrokken, waardoor volhardende
spelersgroepjes spijtig genoeg veel minder op hun lijnscenario tegenkwamen. Een 
neveneffect was dat het bos, altijd een favoriet uitlaatgebied voor Nijmegenaren 
en hun huisdieren op ons live-weekend betrekkelijk leeg bleef.

De locatie

De accommodatie van St. Walrick wordt blijkbaar zelfs nog beter gewaardeerd
dan Oosterhout. Daar is nog wel een kanttekeningetje bij te maken. De
keukenploeg - toch al overbelast door het wegvallen van Annemiek - heeft
weliswaar een perfect geoutilleerde keuken, maar stond wat ver van de ‘actie’ af. 
Bovendien is het aan de prijzige kant, maar dat is natuurlijk ook een kwestie van 
budgettaire prioriteiten.
Ook de omgeving scoort hoog. Zoals gezegd hebben we erg geboft met het feit
dat het weer niet echt super was. We hadden het terrein bijna voor onszelf. Een
aantal spelers vond het ven storend. Nu is dempen sowieso geen optie, maar
persoonlijk vond ik het juist wel een leuk idee dat je er altijd omheen moest
lopen.
Het terrein werd wel een beetje aan de kleine kant gevonden. Dat is echt een
probleem van deze locatie: er is niet meer. Er zijn nog wat kleine stukjes bos
waar we nu de gevechten hebben gehouden, maar verder houdt het wel op.
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De aankleding

Het dorpje Schuddewoude kwam niet helemaal uit de verf. Hoewel er wel dingen 
gepland waren, was er uiteindelijk niet echt wat te doen. De andere plekken zijn 
buitengewoon goed gelukt en de extra inspanning om de gelagkamer sfeervol te
maken is duidelijk gewaardeerd.
De kookploeg heeft zichzelf weer overtroffen. Ondanks de trieste afwezigheid
van Annemiek heeft de rest het weer gepresteerd ons toch weer perfecte maaltjes 
voor te schotelen. Er durft nog wel iemand voorzichtig op te merken dat iets
minder exotisch/pikant op prijs gesteld zou worden; we zullen het voorzichtig in 
de groep gooien. En ook deze keer geven figuranten weer een significant hoger
cijfer (wie lost dat raadsel op?)

De organisatie

Na een dipje in de spelleidingwaardering van live IX is alles weer terug op ons
‘normale’ niveau. Het is altijd fijn om te zien dat we het goed doen. Persoonlijk 
ben ik blij dat de figurantenbijeenkomst weer beter gewaardeerd werd.
De algemene stemming en efficiency in het spellokaal is ook verbeterd. Vooral op 
de hectische vrijdagmiddag verliep alles wat gesmeerder dan tijdens voorgaande
lives.

De regels

Ook nu waren er weer heel weinig veranderingen. De ‘regelgroep’ is echter niet 
geheel doof voor klachten en smeekbedes, maar houdt het bij voorzichtige
bijstellingen. Tenslotte is iedereen zeer tevreden met het nu gehanteerde systeem.
Het vereenvoudigen van de naslagkaart voor de figuranten was duidelijk echt
nodig.

De papierwinkel

De waardering daarvoor is vrij constant. Er zijn inderdaad sinds de vorige keer
nieuwe boekjes gemaakt en het plan om meer informatie op het WWW te zetten 
neemt wat vastere vormen aan.
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En verder

Er blijft een constante behoefte aan de workshops. Gelukkig zijn er ook mensen 
die ze willen organiseren. Zie voor de data de agenda in deze Foliant of op de
Arcana thuispagina.

We proberen nog beter de data van de lives af te stemmen met andere
Nederlandse en Belgische clubs. De Ronde Tafel is daar één van de
mogelijkheden voor. Helaas liep het deze keer fout, maar we waren ons daar al
pijnlijk van bewust.

Oei, bijna vergeten... de uitblinkers!
Duidelijk de beste waardering (14) oogstten de ontegenzeggelijk imposant
ogende barbaren. De geur en damp die bij het uitpellen van Don & Aike uit hun
pakken ontsnapte was volgens omstanders minstens even imposant.
De baron hoefde duidelijk minder fysieke inspanning te verrichten om op een
toch nog eervolle tweede plaats (10) te komen.
Het toneelstuk ‘Haust’ komt op de derde plaats (6,5), maar volgens mij alleen
omdat het eigenlijk door teveel mensen is gemist. Ikzelf vond het in ieder geval
weergaloos.
Verder vond men de Haribdianen (5), Seftu de runemeester (4,5), Taibo (2,5) en 
von Trox (2,5) nog excelleren.

Als alles goed gaat ga ik volgende keer eens meedoen als speler. Dan kan ik het 
ook eens van de andere kant bekijken.

Tot op live XI in Epe, 
Ruud de Boo
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De Middeleeuwen: De koortsboom van Sint 
Walrick

Al in de Germaanse tijd was deze plek een heilige plaats, waarin een boom
centraal stond. Walrick was een roverhoofdman die in de achtste eeuw er de
buurt onveilig maakte. Hij had een bloedmooie dochter die helaas aan de koorts
dreigde te bezwijken. Op advies van een christelijke priester werd daarom haar
haarband in de plaatselijke heilige boom gehangen. Daarna genas de dochter op
wonderbaarlijke wijze. Op deze manier werden Walrick, zijn dochter en de boom 
in één keer gekerstend. Maar de rest van Walricks bende was het niet helemaal
eens met zijn veranderende opvattingen wat betreft  hun broodwinning en dus
vermoordden ze hem en zijn dochter.
Sindsdien is deze plek een bedevaartplaats. Door een stukje lijfgoed in de boom 
te binden genees je van de koorts of van allerlei andere vervelende kwalen. Ook 
Karel de Grote genas op deze wijze van zijn hardnekkige koortsaanvallen en uit 
dankbaarheid bouwde hij er de kapel, waarvan de ruï ne nog steeds staat.

Eeke Anne de Ruig
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Arcana organiseert: Vechtworkshop

Wanneer: zondag 2 juli van 13:00 tot 18:00.
Waar: De Leidse Hout, Houtlaan, Leiden. Start bij het theehuis.

Ben je het beu om altijd te moeten vluchten? Ben jij het, die onze orks altijd op
hun hoofd slaat? Wil je graag eens als overwinnaar uit een gevecht komen? Kom 
dan naar onze workshop vechttechniek. We beginnen met een instructie en
daarna is er volop de gelegenheid een en ander te oefenen. De nadruk ligt hierbij 
op veilig vechten.  De dag wordt afgesloten met een flitsend toernooi en Arcana 
zal voor voldoende eten en drinken zorgen. 

Let op: In tegenstelling tot voorgaande workshops, 
gaan we er vanuit dat je je eigen wapen(s)
meeneemt. Alleen als je daar (nog) niet over
beschikt, kunnen we je een wapen ter beschikking
stellen, mits je ons tijdig van je wensen op de
hoogte stelt. Voor de duidelijkheid: het gaat om
vechten met live wapens, dus niet met het echte
koude staal of hardhout. Net als bij een live zullen 
alle wapens vooraf worden gekeurd.
Je kunt je opgeven voor de workshop via de
Arcana website. De inschrijving sluit op 30 juni.
De workshop is alleen toegankelijk voor leden en
de kosten bedragen ƒ10,-. Betaal bij voorkeur
tijdens de workshop. Voor meer informatie kun je
bellen naar Leon van Ee, 015 2125706 (na 19.00
uur).

Nog een laatste tip: als je bij het oefenen je volledige kostuum en/of wapenrusting 
aantrekt, voel je meteen hoe dat je al dan niet in je bewegingen beperkt (en
bekijks trekken we toch wel).

Tot ziens in de “Leidse Hout”! 
Sander ten Napel en Leon van Ee

Routebeschrijving: De “Leidse Hout” is vanaf NS station Leiden Centraal bereikbaar met bus 13; stap uit bij het 
Diaconessenziekenhuis. Je kunt het ook in ongeveer 7 minuten lopen: neem de achteruitgang van het station. 
Ga links af de Rijnsburgerweg op, bij een grote kruising en restaurant “de Posthof”, schuin rechts de Houtlaan 
in, en loop die bijna helemaal af. Als je de “Leidse Hout” vanaf de Houtlaan binnengaat en vervolgens links 
aanhoudt, zie je het theehuis vanzelf liggen. Mochten we niet meer bij het theehuis zijn, loop dan door naar het 
amfitheater.
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Avontuurlijk TV kijken
Mystic Knights of Tir Na Nog
Elke doordeweekse dag om ongeveer 16:30, Fox 8.

Dit is een programma dat zijn 30 minuten meer dan waard is. Elke fantasy-
liefhebber dient dit gezien te hebben. De setting is bijzonder doordacht: 4 jonge
krijgers wonen in het koninkrijk Kells. Zij zijn op zoek naar een legendarische
held. Verder zijn zij betrokken bij de verdediging van Kells tegen de
voortdurende aanvallen van de koningin van het rijk Temra, Maeve. Zij wordt
bijgestaan door een pixie, Mider. Een duidelijke en zeer diepe opzet voor talloze 
intriges !
Wie zijn onze vier helden: Deirdre is prinses van Kells, gewapend met een
kruisboog. Rohan is een schotse krijger, gewapend met een zwaard. Angus is de 
jonge hond van het stel, gewapend met een goededag, Ivan is de rustige lange
neger, gewapend met een drietand. Voorwaar een indrukwekkend stel, dat door
de acteurs bijzonder geloofwaardig wordt neergezet. Ander belangerijke rollen
zijn Cahad, de druï de: een soort Merlijn met ongelofelijke kennis. Koning
Connoher van het telkens bedreigde Kells, Aideen, de pixie aan de kant van onze 
helden en Torc, de generaal van Maeve's leger.

De serie speelt zich af in een bosrijk gebied, met aankleding in stijl. De kleren
zijn kleurrijk, er wordt gedanst, gelachen, veel en gemeend, de gebouwtjes zijn in 
perfecte staat, er valt geen onvertogen woord: een realistisch beeld hoor ik u
zeggen. En of!! De grote groepen figuranten, voor elke scene duidelijk een
andere, even indrukwekkende groep, storten zich met verve op hun rollen. Op
deze manier wordt het toch al hoge niveau nog hoger opgetrokken. Het gebouw
in het centrum van dit alles is een indrukwekkend kasteel, waarvan die ene,
indrukwekkende kant gelukkig meerdere malen langdurig in beeld komt. Het
kasteel van Maeve is in geen enkele opzicht karikaturaal: het is donker, met
vuurkorven, geschreeuw en gevloek. Een geheel waar veel werk in is gaan zitten, 
zonder meer.

Nog een enkel woord over de monsters, voor ik mij waag aan het beschrijven van 
een aflevering van deze indrukwekkende serie. Jurassic park is een stop-motion
film uit de jaren 50 vergeleken met de soepele, goed in het beeld geplaatste
computer-gegenereerde monsters in deze serie. Ik heb meermalen getwijfeld of
draken en geesten dan TOCH zouden bestaan...
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En dan nu een aflevering…

"Night of the spirits"

Het verhaal begint met het oogstfeest in Kells, een jaarlijks terugkerend festijn
waar de gehele bevolking (alle 30 zichtbare onderdanen) zich begrijpelijkerwijs
op verheugen. Het gaat ten slotte gepaard met muziek, dans, vermaak en eten. De 
kinderen maken maskers waarmee de boze geesten verjaagd kunnen worden.
Onze helden, waarvan Ivan niet uit deze regio komt, doen volop mee met de
voorbereidingen. Ivan wordt schrik aangejaagd door Angus die er monsterlijk
uitziet onder zijn laken. 
Ondertussen laat Mider weten vanavond enkele poeders van Cahad te willen
bemachtigen onder dekking van de feestelijkheden in Kells. Hiervoor maakt hij
twee geesten. Maeve richt ze op de Mystic Knights. Hoe zal dit aflopen...
De geesten vliegen het kasteel, de troonzaal in. Hier gaan plots alle kaarsen en
het vuur uit. Dan verschijnen de geesten!! Ze maken iedereen begrijpelijkerwijs
bang, maar na enige tijd gaan ze vanzelf weg. Ze zijn te verzwakt om hun taak uit 
te voeren.

Nadat Mider ze opnieuw kracht inblaast (letterlijk!!), openen ze opnieuw de
aanval. Cahad stuurt de Knights ten aanval, terwijl hij een poeder brouwt. De
Knights transformeren zich met behulp van enkele magische kreten ("fire within 
me, air above me, earth beneath me, water around me"). Hiermee veranderen de 
helden in zwaar gepantserde ridders, hun wapens krijgen magische krachten.
Helaas, hun wapens halen niets uit tegen deze machtige geesten die telkens boven 
hun hoofd blijven vliegen, maar hen gelukkig geen schade doen. Cahad is na een 
minuut klaar met zijn poeder, en geeft dit aan de Knights. Ze blazen dit naar de 
geesten, waarna deze krijsend wegvluchten, De moedige en machtige Knights
hebben gewonnen!! Kells en het oogstfeest zijn gered!! Hoera!!

Conclusie: Een waardeloos geacteerde serie met een karikaturale setting in decors 
waar Arcana zich voor zou schamen. Kijk en huiver !!

Jeroen Vos
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 Arcana organiseert: Wapenworkshop 
Wanneer: zondag 20 en zondag 27 augustus van 12:00 tot 18:00
Waar: Ergens in Hilversum

Na jarenlang dankbaar gebruik te hebben
gemaakt van de fantastische werkruimte van 
Fred Koot, verhuizen we nu met de
wapenworkshops naar Hilversum. Tijdens
de workshop kun je live roleplay-wapens
(leren) maken. Daarnaast kun je je laten
informeren over het maken van
wapenrusting. De workshop begint rond
12:00 uur met een centrale uitleg en daarna
kan iedereen aan de slag. Ervaren
wapensmeden 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.

Overzicht materiaalkosten per wapen:

Dolk ƒ 15,- tot 40 cm lang
Kort zwaard ƒ 30,- 40 tot 70 cm lang
Lang zwaard ƒ 40,- 75 tot 100 cm lang
Tweehandig zwaard ƒ 60,- 105 tot 125 cm lang (kern ∅12 mm)

ƒ 80,- 125 tot 150 cm lang (kern ∅16 mm)
Korte bijl ƒ 25,- 40 tot 70 cm lang
Tweehandige bijl ƒ 45,- 75 tot 110 cm lang (kern ∅12 mm)
Korte knots ƒ 30,- 40 tot 70 cm lang
Tweehandige knots ƒ 45,- 75 tot 110 cm lang
Staf ƒ 20,- 40 tot 70 cm lang
Klein schild ƒ 20,- circa 45 cm diameter
Middelgroot schild ƒ 25,- circa 60 cm diameter
Druï deschild ƒ 35,- circa 50 cm diameter
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Je kunt je opgeven voor de workshops via de Arcana website. Je kunt je ook
inschrijven via het inschrijvingsformulier in het midden van de Foliant, maar het 
is sneller en makkelijker om je via de website in te schrijven. De inschrijving sluit 
op 14 augustus. Voor meer informatie kun je bellen naar Leon van Ee, 015
2125706 (na 19:00 uur). Alleen leden van Arcana kunnen deelnemen aan de
wapenworkshop en de kosten voor deelname bedragen ƒ12,50. Daarnaast betaal 
je voor de gebruikte materialen. Betaal bij voorkeur tijdens de workshop.

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 vóór je
naar de wapenworkshop afreist, het boekje door te lezen of de betreffende
artikelen in de Foliant er nog eens op na te slaan.

Na ontvangst van je inschrijving, rekenen we op je komst. We hebben op een
workshop in principe alleen materialen bij ons voor mensen die van te voren
hebben opgegeven wat ze willen maken. De routebeschrijving ontvang je na je
inschrijving. Voor meer informatie kun je bellen naar Leon van Ee, 015 2125706 
(na 19.00 uur).

Tot ziens in augustus!

Richard Jansen, Renz Klerks en Leon van Ee
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Arcana organiseert: Figurantendag live XI

Wanneer: zondag 3
september, 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 elfde 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. Casper van Dijk, tel.
010 – 2125311). Dan zullen
we proberen met je wensen
reke-ning te houden.

Meer details over deze figu-
rantendag lees je in de
Foliant van komende
augustus!

Lilian Stigter en Casper van Dijk
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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 XI: 15, 16 en 17 september in “De Berghoeve” te Epe
� 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 � 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 X en/of live IX 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 4 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 Fortis bank te Delft, Nederland, t.n.v. ARCANA of # 001-2149427-80 t.n.v. Eternica-Arcana, ASLK Evere-Zuid,
Eversestraat 1, 1140 Evere, België
Het moment waarop 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: 20 en 27 augustus 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
� Korte knots
� Tweehandige knots
� Staf
� Eenvoudig klein schild
� Eenvoudig middelgroot schild
� Druï deschild
� 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.

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 20 augustus � zondag 27 augustus

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

Deelnamekosten: ƒ12,50 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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Arcana organiseert: Live XI

Wanneer: vrijdag 15 tot en met zondag 17 september 2000

Waar: “De Berghoeve” te Epe

Komende live keren we weer terug naar Woudenburg. Het belooft zo spannend te 
worden dat we er zeker niets over gaan verklappen. Maar wie denkt hier alles al 
meegemaakt te hebben, zal verschrikt opkijken!

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 XI is al gestart, en loopt nog door tot 2 augustus. Let op: de volgende
Foliant, die van augustus dus, valt pas na het verstrijken van die datum op je mat! 
Gebruik dus het formulier in deze Foliant (of schrijf je in via de Arcana website), 
en vergeet niet op tijd te betalen.

Kosten

Het deelnamegeld voor live XI 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 de Fortis Bank 
te Delft, 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.j.b. aan om je naam en adres te (laten) vermelden.

Let op: de naam en vestigingsplaats van de bank zijn veranderd, maar het
rekeningnummer is hetzelfde gebleven.

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.
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Wat krijg je ervoor?

� Een live roleplay-avontuur van vrijdagmiddag tot zondagmiddag
� 2 x avondeten, 2 x ontbijt, 2 x lunch en 2 overnachtingen
� Gelegenheid tot ontspannende en gezonde wandelingen door de prachtige

bossen rondom Woudenburg, waar de laatste weerwolven nu echt uit
verdreven schijnen te zijn.

� Een normoverschrijdend, zo niet duivels scenario waarvan spelers voor een 
flink deel het verloop bepalen

� Een geloofwaardige fantasy-wereld waarin je de gelegenheid hebt je rol uit 
te spelen

Nogmaals, als je je nog niet aangemeld hebt: in deze Foliant zit een
inschrijvingsformulier. Schrijf je in en beleef het mee!

Lilian Stigter en Casper van Dijk
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Kronieken van de Wilde Landen

Dit stuk begon met het plan om een uitgebreide “who-is-who in Elerion” te
schrijven. Wie was Degenaar ook al weer, wat heeft Torres van Alkemade op
zijn kerfstok, en waarom hangt er een luchtje rondom Emilia Bor van Kempen.
Dat plan wordt hopelijk ooit nog eens uitgevoerd, maar niet deze keer. Het begon 
namelijk duidelijk te worden dat, voordat we de personages nog eens voor
kunnen stellen, er toch eerst een kroniek moet zijn die beschrijft wat er dan
allemaal voorviel in de Wilde Landen.

Voor dit stuk ben ik diep in een stapel oude scenario’s gedoken, en heb ik ook
dankbaar gebruik gemaakt van de liederen van bard Oioli. Maar het is
onontkoombaar dat er flinke stukken missen. Daarom wil ik een ieder oproepen
om aanvullingen te sturen, met alle gebeurtenissen die niet vergeten mogen
worden. De eerste missies van Von Trox, de ontmaagding van Convivax, ik heb 
er nu de details niet van [daar willen we de details eigenlijk ook niet van, red.]
Aarzel ook niet om veranderingen aan te brengen en fouten te verbeteren.
Hopelijk zullen deze kronieken uitgroeien tot een overzicht van wat iedere
inwoner van de Wilde Landen zich nog goed kan herinneren.

Live I, “De Wilde Landen” 

Het gebied ten noorden van het Keizerrijk Elerion, algemeen bekend als de Wilde 
Landen, is recentelijk geannexeerd door het Keizerrijk. Grote groepen
avonturiers, onder leiding van de bourgondische resident Degenaar, worden als
kolonisten naar Woudenburg gestuurd, om cultuur, beschaving en ook wel
Keizerlijke invloed te brengen naar dit centrum van deWilde Landen.
Een belangrijke reden dat de Wilde Landen ingenomen konden worden, was dat 
de meeste strijdbare inwoners verdwenen waren. Dat hield verband met een poort 
naar de wereld van de Alven, die de inwoners samen met hun Markies en
dinghoofd Arcimboldo probeerden te sluiten. Wie zich bij die poort begeeft krijgt 
de paarse Alvenziekte, en het sluiten van de poort wordt bemoeilijkt door een
demonische spin. Met hulp van de kolonisten wordt uiteindelijk wel Arcimboldo 
bevrijd van een vloek die hem en zijn mannen gevangen houdt.
Ondertussen heeft de aanwezigheid van demonen en Alven een negatieve invloed 
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op de lokale druï de rituelen. Druï de en alchimist Michaelis verdwijnt spoorloos.
En verder worden de wouden onveilig gemaakt door een enkele weerwolf, een
ork die denkt dat hij de nieuwe messias is, en de prinsen Igor en Wanja die elkaar 
magische artefacten en schone jonkvrouwen betwisten.

Live II, “Paars bloed, zwarte zielen”

Na de gebeurtenissen in Woudenburg blijkt de Alvenpoort zich verplaatst te
hebben naar het onaanzienlijke gehucht Reutelpaal. Aangevoerd door dinghoofd
Arcimboldo, resident Degenaar, magister Alcofibras en druï de Nokan gaan de
kolonisten op pad om deze poort definitief te sluiten. Helaas wordt Arcimboldo
door rovers vermoord - de lokale bevolking zet zich daarna af tegen de
nieuwkomers onder het motto “boeren eerst”.
Bij Reutelpaal bevindt zich een ruï ne van een tempel, waar in vroeger tijden de 
Zon werd aanbeden. Hoewel de geest van de abt nog rondwaart, blijkt dit geloof 
toch aantrekkingskracht te hebben op sommige kolonisten. Een muziekdoos van
het geloof van de Zon komt later van pas als de Alvenpoort gesloten moet
worden.
Dat sluiten van de poort blijkt een lastige klus. Behalve de muziekdoos is ook het 
bloed van de spinnedemon nodig - het monster overleeft zijn onvrijwillige donatie 
niet. Bovendien verzetten de Alven zich hevig. Naderhand worden de dappere
acties bezongen van de magiër Zippolantis, de bezweerder Daphy d’Ucque, en de 
ork Oempie.
In Reutelpaal wordt ook voor het eerst de demon Bileth gesignaleerd, een
ontmoeting die menigeen nog lang zal betreuren.

Live III, “Drie Keizers”

Onheilspellende tijdingen uit Elerion bereiken de Wilde Landen. De oude Keizer 
Hakim II is overleden, de gehele senaat is uitgemoord, en grootvizier Ka-Rashied
heeft zichzelf uitgeroepen tot eerste Keizer van de nieuwe dynastie.
In herberg “De Lachende Eenhoorn” te Woudenburg arriveert een koninklijk
gezelschap, bestaande uit de door Ka-Rashied gezochte Prinses Leta, Prins
Saboed (broer van Leta), en Prins Wanja (geen familie van de andere twee). Een 
onfortuinlijke ontmoeting met een trol is teveel voor Prins Saboed. Prins Wanja
overlijdt nadat overijverige kolonisten hem van zijn lycanthropie afhelpen.
Prinses Leta wordt verkozen tot Kernoen, Markiezin van Woudenburg en
Hertogin van alle Wilde Landen. Leta wil eigenlijk wraak op Ka-Rashied en zelf 
Keizerin worden, maar daarvoor ontbreekt haar het Keizerlijk Grootzegel. Ook
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de keizerlijke garde arriveert in gezelschap van de inquisitie, maar ze weten Leta 
niet te arresteren.
De necromantiër Peder Oszewicz wint een tovenaarsduel van magister Zacharias. 
Langzamerhand verzamelt ze de drie onderdelen van het tripartieten artefact,
waarin de geest van de legendarische Tovenaar-Keizer Bru gevangen zit. De
geest van Bru wordt bevrijd, en grote hoeveelheden ondoden worden opgeroepen 
om hem bij te staan. Zelfs Nazgûl waren rond. Druï de Nokan sneuvelt in de
strijd. Uiteindelijk wordt het artefact vernietigd, en daarmee Bru, die nog geen
nieuw lichaam had weten te bemachtigen. Omstanders roemen in deze de naam
van bezweerder Daphy d’Ucque.
Resident Degenaar wordt op mysterieuze wijze vermoord, en zijn ambt wordt
overgenomen door assistent resident Nebuka. De bende van Robin de Hoed
zwerft door het bos, maar houdt zich rustig.

Live IV “De Laatste Herberg”

Prinses Leta en de haar getrouwe kolonisten zijn uitgeweken naar de vallei van
Brino Anjak, in het uiterste zuidwesten van de Wilde Landen. Deze vallei wordt 
omgeven door hoge bergen, met slechts één begaanbare doorgang naar het dorpje 
Bekenstein, en een smalle bergpas naar het Hertogdom van Batori, onderdeel van 
het koninkrijk Pelinor in het zuiden.
Leta en de kolonisten verblijven in “de Hal”, een oude ruï ne waar eens een
buitenpost van Batori was. Al snel komt er ook een detachement van de
Keizerlijk Garde aan, dat de Hal inneemt. De meegereisde inquisiteur Torres van 
Alkemade doet zijn werk ten koste van de aanhangers van het zonnegeloof.
Tijdens de ondervragingen verliezen een aantal kolonisten min of meer essentiële 
lichaamsdelen. Als er verzet komt, houdt Torres resident Nebuka
verantwoordelijk, en laat hem executeren.
In de buurt is ook een herbergje te vinden: “De Groene Draak” is de thuishaven 
van ruige pelsjagers. Die handelen, behalve in ruige pelzen, ook in prachtig
hagedisseleer. Daarmee is meteen duidelijk waarom er moeilijkheden zijn met
een stam hagedismensen. Deze hagedismensen, de Srada clan, hadden al
problemen in hun oorspronkelijke woongebied in de bergen, en zijn hier op
pelgrimstocht naar hun heilige tempel op de top van een nabije heuvel. Gelukkig 
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helpen de kolonisten hen, door middels een ritueel de krijger Usza Srada om te
vormen tot een Paladijn van het Zonnegeloof.
In het woud proberen dryade Fimbretil en snuitbeest Filodrondel iets te doen
tegen het kwaad dat met de kolonisten is meegereisd. In een ritueel van de natuur 
proberen ze de demon Bileth te verdrijven. Het ritueel lukt maar ten dele… en de 
druï den Berem en Arco sneuvelen door vuurballen van de in woede ontstoken
demon.
De inquisiteur en de gardisten worden uiteindelijk verdreven, onder andere met
hulp van woeste krijgers van de Berenclan, en ook van ridders uit het nabije
Batori. De louche spoorzoeker Tassel (in betere kringen bekend als Jaro van
Wheriot) nodigt Leta en haar kolonisten uit voor een bezoek aan zijn meester, de 
hertog Dragomir van Batori.

Live V “Bloedbroeders”

De hertog van Batori heeft de aanhangers van Leta uitgenodigd om te kunnen
bepalen of het opportuun is, haar politieke steun te geven. In een land onder de
knoet van Ka-Rashied is dat een dapper gebaar, en Leta (die zelf zwanger is en
daarom in retraite) stuurt kolonisten om voor haar te onderhandelen.
In de bossen rondom Batori waart de geest van de Hertogin, Gwendoline. Bij een 
grafsteen met haar naam erop weten de kolonisten een vloek ongedaan te maken, 
waardoor zij haar stoffelijke vorm terugkrijgt. De Hertog, een ervaren
necromantiër, kan voor even zijn geluk niet op.
Tijdens het verblijf in het jachtslot van Batori vloeit er veel onschuldig bloed. De 
bezweerder Daphy d’Ucque en de haribdiaan Kama Sutra vinden onder nooit
opgehelderde omstandigheden de dood. Tijdens een traditioneel herfstritueel
wordt de boer Krelis geofferd. Er ontstaat onenigheid tussen de Berenclan en de 
cavaliers van Batori. Na bijzonder onbehouwen gedrag van deze avonturiers
maant de Hertog hen zijn landgoed te verlaten. Als zij zich verzetten, worden ze 
tot op de laatste man afgeslacht.
Bovendien blijken er in Batori zelf ook onverkwikkelijke zaken te gebeuren. De
bastaardzoon van de hertog, ene Godolphin, blijkt het niet te kunnen verkroppen 
dat hij geen kans maakt om zelf hertog te worden. Om zijn wensen kracht bij te 
zetten fabriceert hij uit lijken en magische parels een leger vleesmonsters. Samen 
met de kolonisten weet de Hertog deze monsters, en een aantal muitende
cavaliers, te keren. Na de slag heeft hij echter wel de dood van zijn zoon te
bewenen.
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Live VI “Duistere machten, bloedige nachten”

Terug in Brino Anjak, blijkt dat de andere hagedissenclans welhaast zijn
uitgeroeid door de Srada clan, onder leiding van een monsterlijke gevleugelde
hagedis: de paladijn Usza Srada. De Ftosa clan komt de kolonisten waarschuwen.
Op de tempelheuvel bouwen woeste orks in een nacht tijd een geweldig fort.
Zogenaamd bijgestaan door de katachtige demon Flauros, proberen ze de mensen 
uit de vallei te verjagen. De orks weten zelfs, met hulp van de duistere druï de
Belladonna, dryade Fimbretil (en met haar het hele woud) te vergiftigen. Na de
veldslagen die om dit fort gevoerd zijn, zal deze plek bekend staan als de
‘orkenheuvel’. Als Leta’s leger en de kolonisten met grote zelfopoffering het
kamp bestormen, vlucht Flauros, maar niet nadat hij bij het dobbelen nog wat
zieltjes verruild heeft met een andere goede bekende, de demon Bileth. Overigens 
heeft Bileth andere zaken aan zijn hoofd: een huwelijk met de avonturierster
Kamaya von Humbolt biedt ongekende mogelijkheden voor de Heer der
Corruptie... Fimbretil wordt later genezen, en de aanwezige druï den brengen
Belladonna om zeep - iets wat waarschijnlijk noodzakelijk was, maar wat hun
reputatie niet ten goede komt.
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Hertog Dragomir en zijn geliefde Gwendoline bezoeken Leta. Hoewel zij stug
volhouden geen vampiers te zijn, worden vele bezoekers van “de Hal” lastig
gevallen door dit soort bloedzuigers. Als boze tongen de hertog influisteren dat
zijn geliefde toch echt een vampier is, rest hem niets anders dan haar tot eeuwige 
rust te brengen.
Anderen die de bossen (on)veilig maken zijn Senator Basilius (een beroemd man 
uit Elerion), de gezusters Morgan, heksen zo u wilt, en de beruchte huurling
Arnon d’Ucque, die probeert te achterhalen wie zijn zoon Daffy vermoord zou
hebben. Ook vinden we hier Rodwyn, een Paladijn van een onduidelijke orde, die 
zeer in zijn maag zit met zijn onvoorwaardelijk eed aan de Keizer van Elerion - in 
dit geval Ka-Rashied.
De runemeesters Pamphoun, Roogna en Mabelis (die van de beroemde formule) 
hebben overigens een ritueel bedacht waarmee ze de usurpator Ka-Rashied van
zijn renegate toverkrachten kunnen ontdoen. Helaas overleeft Mabelis een van
zijn eigen teleportaties niet, en moeten kolonisten het van hem overnemen. Het
ritueel mislukt, omdat een essentieel artefact, de zogenaamde Keten der Ketters,
ontbreekt. Bedroeft en geschoffeerd trekken Pamphoun en Roogna zich terug.

Live VII “De erfenis van Willibalt”

Keizer Ka-Rashied heeft een aantal duistere voorspellingen doen uitkomen.
Nadat hij renegaat toveren legaal heeft gemaakt, is een onoverwinnelijk legioen
van duizend renegate tovenaars opgericht. Dit leger, bijgenaamd “de Vuist”,
maakt in enkele maanden korte metten met tegenstanders in Elerion.
Prinses Leta, met haar nieuwe resident Anorak van Elster en de andere
kolonisten, trekken zich terug in het bergdorpje Demsterkloof, in het uiterste
noorden van de Wilde Landen. Maar ook hier weet de Keizerlijke Garde, met
hulp van enkele pelotons van “de Vuist”, door te dringen. Ze slaan genadeloos
toe: de machtige magiër Zippolantis verdwijnt in een glazen flacon. Pas na enkele 
dagen kan hij met een speciale spreuk bevrijd worden.
Een reden voor Leta om de kolonisten richting Demsterkloof te sturen, is een
gerucht dat de scepter van Robin hier te vinden zou zijn. De scepter, symbool van 
de Keizerlijke macht in Elerion, is ooit verdwenen nadat koning Willibalt IV de
zee inliep om piraten te verdrijven. Het gerucht blijkt op waarheid gestoeld: een
klooster van monniken van de vergeten Gele Orde bewaart de “staf van Wilbur”. 
De beroemde tovenaar Tiamat wint alle proeven en doorstaat alle tests die de
monniken hem opleggen, en uiteindelijk kiest hij de goede scepter; daarmee is hij 
‘kampioen’. Ondanks heftige tegenstand van “De Vuist” geeft hij de scepter aan 
Leta, die daarmee door paladijn Rodwyn herkend wordt als de ware Keizerin.
Ondertussen blijkt wel dat het dorpje Demsterkloof ‘bestuurd’ wordt door
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huurlingen van het ergste soort. Als hun vuile spel uitkomt, worden ze genadeloos 
afgestraft. Slechts de immer dronken huurlinge Mulder weet te ontkomen, en
begint een tweede leven als uitbaatster van allerlei dubieuze onderneminkjes.
Later zal blijken dat deze huurlingen betrokken waren bij de grootste
componentenroof uit de geschiedenis van Elerion.
De druï den Champix en zijn broeder Zwampix pogen om van hun zonden verlost 
te worden tijdens een hernieuwd offerritueel. De plaatselijke druï de Llareggub
staat hen hierin bij, maar naar verluidt nemen ogers hun plaats in, en staat de twee 
alsnog een zwaar leven vol boetedoening te wachten.
Behalve deze druï de huist er in de beboste hellingen rondom Demsterkloof nog 
een vreemde kostganger: voor hulp en aanwijzingen kunnen de kolonisten terecht 
bij een lokale Alf, het orakel Xe. Dat Xe voor zijn raadgevingen een bepaalde
prijs stelt, spreekt voor zich.
Bovendien blijken ook de bergen rondom Demsterkloof vergeven van de
moordlustige hagedissen van de Srada clan. Zelfs de tot nu toe onbekende
insectmonsters worden uit hun holen verdreven. De kolonisten weten echter Usza 
Srada te foppen, en in een omgekeerd ritueel worden hem zijn speciale krachten 
ontnomen.

Live VIII “Het Feestmaal”

Prinses Leta begint serieus kans te maken op de troon. Steeds meer groeperingen 
en volken sluiten zich bij haar aan. Daarom verzamelt zij haar aanhangers op de 
plek die ze beschouwt als haar uitvalsbasis, de afgelegen vallei van Brino Anjak.
Echter, als de eerste kolonisten arriveren, blijkt een stam van kannibalen de
gehele plaatselijke bevolking om zeep te hebben geholpen. Slechts een paar
paranoï de goudzoekers houden stand in de afgelegen goudmijnen. Trouwens,
ook hier duiken insectmonsters op.
In de vallei wachten verscheidene demonen de kolonisten op. De demon Bileth
heeft zijn dochter Glaznegta op laten groeien in de onderwereld, waar de tijd
anders loopt. Ook gaan er geruchten dat de demon Malfas gesignaleerd is, en de 
demonische raven Morrigan en Corrigan vliegen rond en bespotten krijsend de
avonturiers.
Het orakel Xe uit Demsterkloof, zijn familie van Alven uit de onderwereld, en
een duistere demonenprins, proberen op de orkenheuvel een poort te openen. De 
Alven gebruiken magische charmes om kolonisten voor hun karretje te spannen,
en dat lukt ze wonderwel. Uiteindelijk wordt de poort niet geopend, en Xe wordt 
vermoord.

Het wordt echter snel duidelijk dat als Leta echt Ka-Rashied van de troon wil
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stoten, dat dan eerst de demon Bileth van het toneel moet verdwijnen. Via de
andere demonen komen de kolonisten enige fatale zwakheden van Bileth te
weten, en tijdens een bloedstollende apotheose wordt de demon vernietigd.
Voordat er gefeest kan worden vanwege deze overwinning, zijn er toch al vele
kolonisten in de kookpotten van de kannibalen verdwenen.
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Live IX “Helden van het Vaderland”

Zonder de steun van Bileth blijkt Ka-Rashied zijn macht niet vast te kunnen
houden. Leta trekt op naar Elerion-stad, en daar aangekomen blijkt de usurpator 
met de noorderzon vertrokken. Tijdens de jaarmarkt in Woudenburg zijn de
kolonisten via een magische contraptie getuige van beelden uit heel Elerion, als
Prinses Leta met instemming van alle geloven tot Keizerin van Elerion wordt
gekroond.
Resident Anorak van Elster huldigt, in naam van Leta, de kolonisten die haar
gesteund hebben. Toch worden een aantal partijen wat tekort gedaan. Aanhangers 
van het Zonnegeloof worden bedankt voor hun steun, maar desondanks gemaand 
zich snel bij een erkend geloof aan te sluiten. En de lokale orks, die mee hebben 
gevochten tegen de Garde van Ka-Rashied, krijgen niet de burgerrechten waar ze 
op hoopten. Er breken al snel gevechten uit tussen deze orks en de vrij ongelikte 
burgerwacht van Woudenburg. Beide partijen leiden zware verliezen, vooral als
de kolonisten zich er mee gaan bemoeien.
Er wordt een monument geplaatst voor de gevallenen in de strijd tegen Ka-
Rashied, opgericht op de plek waar ooit Tovernaar-Keizer Bru werd verslagen.
Door malversaties van de kunstenares blijkt het ding zombies en skeletten aan te 
trekken. Een hernieuwde zegening brengt rust.
In Woudenburg bevindt zich de journalist Jusan Ikli, bekend van artikelen in de
Wilde Post. Ikli onderzoekt de toedracht van “de grote componentroof”: een
gebeurtenis enkele jaren terug waarbij onder mysterieuze omstandigheden een
heel vrachtschip vol magische componenten van het handelshuis Le Rêve
verdween. Gyster Maztré, zaakvoerder van Le Rêve, baron Neoniem III, anoniem 
eigenaar van het handelshuis, en Moyter Galvinck, van een concurrerend
handelshuis, proberen ieder voor zich bewijzen in deze zaak in handen te krijgen. 
Uiteindelijk weten Ikli en Galvinck aan te tonen dat de hele roof opgezet is door 
Le Rêve zelf, om zowel verzekeringsgelden als componenten in de wacht te
slepen. Baron Neoniem III wordt in staat van beschuldiging gesteld, maar de
huurlingen die zijn vuile werk opknapten gaan vrijuit, en de componenten worden 
niet teruggevonden.
De insectmonsters die uit de bergen verdreven zijn, blijken op zoek te zijn naar
nieuwe bronnen van voer en voortplantingsmogelijkheden. Voordat deze beesten 
verdelgd kunnen worden weet hun monsterlijke matroï de eitjes te injecteren in
een aantal ongelukkige slachtoffers.
Verder worden in Woudenburg drie magisters van tovenaarseiland gezien, die de 
steun van de kolonisten zoeken in zaken die niet echt overeen lijken te komen.
Bovendien maakt een troep zigeuners, en een roedel bloeddorstige weerwolven,
de lokale bossen onveilig. De weerwolven en hun ondode weerwolfleider worden 
in ieder geval onschadelijk gemaakt.
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Live X “Verscheurde rust”

Keizerin Leta heeft schijnbaar het een en ander goed te maken jegens de
kolonisten die haar ooit in het zadel hielpen. Daarom heeft ze het luxueuze
kuuroord St.Walrick afgehuurd, waar de kolonisten op haar kosten op adem
mogen komen.
Het kuuroord wordt beheerd door baron Charles van Walrick en zijn butler Joost 
Hopgens. De laatste heeft de eigenlijk leiding in handen, en weet daarbij zichzelf 
te verrijken via een aantal dubieuze nevenactiviteiten. Charles zelf verveelt zich
te pletter, totdat het huisdier-draakje van een aantal avonturiers hem herinnert aan 
de lokale legende: de geest van de drakendoder St.Walrick. Als het schild van
St.Walrick, dat al eeuwen boven de haard hangt, ontvreemd wordt, verschijnt
inderdaad de geest. Die maakt echter duidelijk dat een huisdiertje van anderhalve 
voet niet hetzelfde is als een vuurspuwende draak van dertig passen. Het schild
hangt al snel weer op zijn plek.
Ongelukkig genoeg blijkt dat er door de avonturiers door de jaren heen nogal wat 
losse eindjes zijn blijven liggen, en in magische zaken kan dat catastrofaal zijn.
De runemeester Zyfanty, verbolgen over het geklungel van de avonturiers bij de
poortrituelen in Brino Anjak, besluit dan maar op eigen gelegenheid de
overgebleven scheuren naar de onderwereld te dichten. Helaas voor Zyfanty
verlopen zijn plannen van kwaad tot erger: het sluiten van de scheur in Brino
Anjak gaat gepaard met het verschijnen van grote hoeveelheden demonen,
voordat het uiteindelijke ritueel zo’n beetje de hele vallei vernietigt.
Seftu Benali, Hervia Kras en Benhal Mabelis (inderdaad, dochter van) zijn drie
assistent runemeesters die daarna de scherven moeten lijmen. Zeer tegen hun zin 
zijn de avonturiers in St.Walrick daarbij de enigen die hen kunnen helpen.
Gelukkig voor de assistent runemeesters lopen de door hen geplande rituelen
gesmeerd. Via massale teleportaties weten ze telkens een flinke troepenmacht
mee te nemen om de grote variëteit aan demonen op afstand te houden, waarna in 
twee afgelegen gebieden in de Wilde Landen magische leilijnen gerepareerd, en
scheuren gedicht worden. Uiteindelijk is de laatste plek waar een ritueel nodig is 
in de buurt van het centraal in de Wilde Landen gelegen Schuddewoud, waar
St.Walrick deel van uit maakt. 
Door alle scheuringen en magische rituelen verzamelt zich dermate veel astrale
energie om de avonturiers die zich hiermee ophouden, dat zij na enkele magische 
spreuken of rituelen een halo van fel licht uitstralen. Het feit dat de avonturiers
hun halo kwijt raken tijdens de teleportaties met de assistent runemeesters,
verklaart waarschijnlijk het enthousiasme van de avonturiers om mee te helpen de 
rituelen tot een goed einde te brengen.

Casper van Dijk
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Agenda

Juni:

5 en 6 juni: Attila Live Role Play Vereniging organiseert een kort weekend.
Informatie: Theo de Vries, coat@tcw3.ppsw.rug.nl en de Attila website,
discworld.tmfweb.nl.

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: www.oneiros.org.

10 juni: Attila Live Role Play Vereniging organiseert “Koningsdag”, een één-dags
activiteit. Informatie: Theo de Vries, coat@tcw3.ppsw.rug.nl en de Attila 
website, discworld.tmfweb.nl.

17 juni: Attila Live Role Play Vereniging organiseert een Hunnen avond.
Informatie: Lennart Quispel, lennart@tcw3.ppsw.rug.nl en de Attila
website, discworld.tmfweb.nl.

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

23 tot en met 26 juni: Stichting Malatië organiseert “the Summoning V” in “De
Abbert” te Dronten.  Informatie: Carel Ketelaars, 030-2300388 (‘s avonds),
email: erekose@hetnet.nl, of Rolf, 030-2342820 (werkdagen tussen 19.30 
en 20.30), email: malatie.secretariaat@usa.net.

24 juni: Barbaria Adventures organiseert een “Zwijnenoorlog”.

Juli:

8 juli: “Clubs & Skulls” is een fantasy sportevenement op het strand van
Oostende, België. Informatie: cauldronteam@hotmail.com.
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31 juli tot en met 4 augustus: Stichting Emphebion gaat op live roleplay-kamp.
Informatie op de Emphebion website: home.wxs.nl/~r.nyst.

Augustus:

3 tot en met 6 augustus: Attila Live Role Play Vereniging organiseert “Konings-
weekend”, een lang weekend in Keiweek. Informatie: Theo de Vries,
coat@tcw3.ppsw.rug.nl en de website, discworld.tmfweb.nl.

20 augustus: Rollenspelvereniging Arcana organiseert een wapenworkshop in
Hilversum. Informatie: Leon van Ee, 015 - 2125706, na 17:00.

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

27 augustus: Rollenspelvereniging Arcana organiseert een wapenworkshop in
Hilversum. Informatie: Leon van Ee, 015 - 2125706, na 17:00.

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.

2 september: Attila Live Role Play Vereniging organiseert een wapen workshop. 
Informatie: Diederik Roosch, aphelion@tcw3.ppsw.rug.nl en de Attila
website, discworld.tmfweb.nl.

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 (bij
Brussel), België. Informatie via de Manticore homepage: www.manticore.nu
of direkt via email: arjaan@hotmail.com.



32

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).

16 en 17 september: Attila Live Role Play Vereniging organiseert een kort
weekend. Informatie: Theo de Vries, coat@tcw3.ppsw.rug.nl en de Attila 
website, discworld.tmfweb.nl.

22, 23 en 24 september: Ravenskeep Adventures organiseert het evenement “Call 
of the Wild V” op het Naaldenveld in Bentveld. Informatie: Victor Poederbach:
victorpo@xs4all.nl, Michel Manschot: ventrue@xs4all.nl of de
Ravenskeep website: www.xs4all.nl/~victorpo/index.htm.

30 september: De Delftse spelvereniging Murphy’s Heroes houdt haar jaarlijkse
open dag “Murphy Mania 2K”, in zalencentrum Delftstede, Phoenixstraat 66
Delft. Informatie: murphymania@hotmail.com of via de Murphy’s Heroes
website: www.dsdelft.nl/~murphy.

Oktober:

3 oktober: Barbaria Adventures organiseert een workshop.

28 oktober: Barbaria Adventures organiseert een “Nacht van verraad”.

November:

12 november: Attila Live Role Play Vereniging organiseert een één-dags
activiteit. Informatie: Theo de Vries, coat@tcw3.ppsw.rug.nl en de Attila 
website, discworld.tmfweb.nl.

18 en 19 november: Attila Live Role Play Vereniging organiseert een Warffum
weekend. Informatie: Lennart Quispel, lennart@tcw3.ppsw.rug.nl en de 
Attila website, discworld.tmfweb.nl.

24, 25 en 26 november: Stichting Malatië organiseert een live roleplaying
weekend in Heidepark, Otterloo.  Informatie: Rolf of Madelon, 030-2342820
(werkdagen tussen 19:30 en 20:30), de Malatië homepage: eot.student-
.utwente.nl/malatie, email: malatie.secretariaat@usa.net.
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25 en 26 november: De vlaamse rollenspel vereniging Unicorn organiseert haar
zevende live “Cyclus VII Testament”, te Merkenveld, Loppem (België).
Informatie: 00-32-9-2200017, email: unicorn@netlash.com of de Unicorn
homepage: netlash.com/unicorn.

December:

2 en 3 december: De Belgisch-Nederlandse vereniging Oneiros “Angst 6” een
horrorlive te Heiberg, Sint-Joost-ten-Node (België). Informatie: 033 - 241410, of 
via de Oneiros homepage: www.oneiros.org.

15, 16 en 17 december: De Belgisch-Nederlandse vereniging Oneiros organiseert 
Caege VIII in De Kluis, Sint-Joris-Weert, België. Informatie: 033 - 241410, of
via de Oneiros homepage: www.oneiros.org.

18 tot en met 22 december: Attila Live Role Play Vereniging organiseert een
Warffum week. Informatie: Lennart Quispel, lennart@tcw3.
ppsw.rug.nl en de Attila website, discworld.tmfweb.nl.

2001

Januari 2001:

19, 20 en 21 januari 2001: De Belgische vereniging Eternica organiseert haar
zestiende live roleplay-weekend in domein Woutershof te Kinrooi, België.
Informatie via de Eternica homepage: www.eternica.com.

Maart 2001:

maart 2001: De Belgisch-Nederlandse vereniging Oneiros organiseert Poort XVI 
in Luxemburg. Informatie via Oneiros, 00-31-33241410, homepage:
www.oneiros.org.

25 maart 2001 (onder voorbehoud): Rollenspelvereniging Arcana houdt in
verband met live XII een figurantendag in de Bolk te Delft.  Informatie: Desiree 
Raassing, 015 - 2125706 (na 17:00).
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April 2001:

6, 7 en 8 april 2001: Rollenspelvereniging Arcana organiseert haar twaalfde live
roleplay-weekend te Oldebroek (op de Veluwe nabij Wezep). Informatie:
Desiree Raassing, 015 - 2125706 (na 17:00).

13, 14 en 15 april 2001: Manticore’s tweede live roleplaying weekend in De
Maat, Mol, België. Informatie: arjaan@hotmail.com of via de Manticore
homepage: www.manticore.nu.

September 2001:

1e weekend september 2001: De Belgisch-Nederlandse vereniging Oneiros
organiseert Poort XVII in Nederland. Informatie via Oneiros, 00-31-33241410,
homepage: www.oneiros.org.

28, 29 en 30 september 2001: De Belgische vereniging Eternica organiseert haar 
zeventiende live roleplay-weekend in domein Woutershof te Kinrooi, België.
Informatie via de Eternica homepage: www.eternica.com.
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DRUKWERK

Afzender:

Rollenspelvereniging Arcana
Postbus 16144
2301 GC Leiden


