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Beste leden, 
 
 
Hierbij alweer de vierde en laatste Foliant van het jaar, nijver in elkaar 
geknutseld door uw redacteuren. Wat hebben we deze keer in de aanbieding? 
 
Allereerst de enquête van live XI, dit keer voor het eerst geanalyseerd door 
Jeroen Vos, die het stokje van Ruud heeft overgenomen. We bedanken Ruud 
voor zijn noeste arbeid en wensen hem veel plezier als speler.  
Na de live is een nieuwe spelregelgroep aan de slag gegaan met al jullie 
suggesties. Deze keer dan ook geen “Tussen de Regels”, dat komt in februari 
wel. Toch hebben we een vermaning van de barvrouw en de penningmeester: het 
is niet de bedoeling dat jullie grote hoeveelheden eigen drank in de herberg op 
gaan zitten drinken, zeker niet als het drank is die je gewoon bij de bar kunt 
kopen. Dat scheelt ons omzet, maar het is ook niet eerlijk tegenover de spelers 
die wel netjes hun zilverstukken in bier omzetten… 
 
In januari vindt de jaarlijkse A.L.V. weer plaats, en natuurlijk wordt dit weer 
opgeluisterd met een banket. Over eten gesproken: de rubriek “De 
Middeleeuwen” is deze keer ook aan eten gewijd.  
Tijdens een A.L.V. worden het bestuur en de verschillende commissies gekozen. 
Dat is allemaal nodig voor de vereniging, maar er zijn nog veel meer, en veel 
leukere dingen te doen. Wil je actief worden en mee helpen organiseren, laat het 
ons dan weten! 
 
In vorige Folianten werd voor het einde van dit jaar de eerste Horror Arcanae 
aangekondigd. Het zal jullie opgevallen zijn dat dit evenement is uitgesteld. Het 
blijkt erg moeilijk te zijn om voor een evenement van één avond/nacht een 
accommodatie te vinden die aan onze (toegegeven, erg hoge) Arcana eisen 
voldoet. Als we iets gevonden hebben, hoor je daar zo snel mogelijk meer over. 
 
Deze keer zijn de grotere pentekening illustraties van Brom, een zeer bekende 
Amerikaanse fantasy artiest die vele ontwerpers van fantasy games en de makers 
van de film “The Cell” geïnspireerd heeft. Je kunt meer van zijn werk vinden op: 
http://www.cale.com/brom/main.htm 
 
Vlak voor het sluiten der persen kregen we nog een hele interessante tip: De 
Ronde Tafel heeft haar eigen website: http://go.to/rondetafel. Gauw 
gaan kijken! 
 
Lilian Stigter en Casper van Dijk 
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Enquête live XI 
 
 
Ook dit keer presenteren we weer de gemiddelden van jullie mening. Met dank 
aan alle 90 mensen die de moeite hebben genomen de enquête in te vullen, en 
excuses aan de mensen die dezelfde arbeid hebben verricht maar wiens papieren 
we in de chaos van het opruimen kwijt zijn geraakt. Lever dat ding altijd in samen 
met de rest van je spullen als je uitcheckt! 
 
Het meest opvallende is de stabiliteit van nagenoeg alle beoordelingen. 
Klaarblijkelijk weten we een constant niveau van kwaliteit vast te houden. Hulde 
dus voor alle groepen die zich 6 maanden uitsloven voor de 48 uur van de live. 
 
We beginnen maar gelijk met de belangrijkste conclusies uit deze enquête: 
iedereen heeft het naar zijn zin gehad, vrijwel iedereen komt volgende keer weer 
(schrijf je snel in, want dat loopt al erg hard!), de amusementswaarde kwam uit 
op 7.9 en het verhaal scoort een 7.6. Na live X was dat 8.2 en 7.8, over constant 
gesproken. 
 
Het terrein scoort qua formaat een voldoende. Over de zaterdagavond waren de 
meningen natuurlijk verdeeld, maar over het geheel was iedereen gelukkig toch 
tevreden.  
De maaltijdwaardering toont een wel erg grote spreiding: blijkbaar was het deze 
keer hélemaal je smaak of vond je het écht niet lekker. 
 
Een aantal opmerkelijke dingen: figuranten waarderen het eerlijk & volgens de 
regels spelen van spelers opvallend laag. Er zijn ons geen specifieke situaties ter 
ore gekomen, maar blijkbaar was dit toch in storende mate aan de orde… 
De aankleding van de herberg en het Zwarte Brigade-kamp scoorden ook laag. 
Na het in de hoek drijven van de penningmeester gaat de requisietengroep 
hiermee aan de gang. Je ziet, er wordt niet voor niets om jullie mening gevraagd! 
 
Als uitsmijter presenteren we de uitblinkers. Daarin steekt het snuitbeestje 
Filomeen met kop en schouders uit boven de rest: 
 
 Filomeen het snuitbeestje   10 

Pelle Swindels de rolstoeltovenaar 7 
 De Chirurg uit het Bospitaal  5 
 De Haribdianen    4,5 
 Oscar de rattenvanger   3,5 
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Verder mochten veel anderen een of twee stemmen ontvangen…de meningen 
waren zeker verdeeld, met 31 genomineerden ! Een aantal mensen schreef dan 
ook terecht op dat iedereen heel goed was en er geen keuze te maken viel. 
 
We zijn met de organisatie al weer hard bezig voor live XII, en nemen jullie 
meningen daarin natuurlijk mee. Een aantal voorbeelden: aankleding ruimtes, 
aankondiging van de tijdstop, spelregels rond grotere gevechten, standaard kracht 
van spreuken…wat er uit de discussies gaat komen is nu nog niet duidelijk, maar 
er wordt zeker over nagedacht.  
 
Tot de volgende keer !! 
 
Jeroen Vos 
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Gevonden voorwerpen 
 
 
Na deze live zijn er wel bijzonder veel voorwerpen achter gebleven op de locatie, 
hieronder de lijst met alle spullen.  
 
Ø Handschoenen zonder vingers, grijze wol 
Ø Bruin met crèmekleurige rechthoekige sjaal met franje 
Ø Rood/oranje/bruin/groen geblokte plaid 
Ø Witte tennissokken (paar) 
Ø Donkerrood vest van stevige stof, zonder mouwen, koperen knopen 
Ø Kussen met coca-cola kussensloop er omheen (van iemand die nu al 

maanden lang wakker ligt, ongetwijfeld) 
Ø Donkerroze hoeslaken 

 
Als jullie iets herkennen en ook nog graag terug willen hebben, bel dan met Lilian 
Stigter (071 523 27 67). 
 
Lilian Stigter 
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Arcana organiseert: Wapenworkshops 
 
 
Wanneer: zondag 4 en zondag 18 maart van 12:00 tot 18:00 
Waar: de Burcht, Kolhornseweg 7, 1213 RS Hilversum, tel: 035 623 95 94 
 
Op deze 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 
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. 
 
Je kunt je opgeven voor de workshop via de Arcana website. De inschrijving sluit 
op 23 februari. 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. 
 
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   ƒ60,-  105 tot 125 cm lang (kern ∅ 12 mm) 

ƒ80,-  125 tot 150 cm lang (kern ∅ 16 mm) 
Korte bijl      ƒ25,-  40 tot 70 cm lang 
Tweehandige bijl    ƒ45,-  75 tot 110 cm lang (kern ∅ 12 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 
Druïdeschild      ƒ35,-  circa 50 cm diameter 

 
Veel van onze kennis over het maken van wapens vind je in eerdere uitgaven van 
de Foliant of in het “Wapens en wapenrusting” boekje. 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. 
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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, 06 23229231. 
 
Tot ziens in maart! 
 
Richard Jansen, Renz Klerks en Leon van Ee 
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Arcana organiseert: A.L.V. & Banket  
 
 
Wanneer: zondag 28 januari 2000, A.L.V. vanaf 15:00 uur, banket vanaf 18:00 
uur. 
 
Waar: Studentensociëteit "de Bolk", Buitenwatersloot 1-3, Delft 
 
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. Op 28 januari 
kunnen we hier allemaal weer van ons laten horen en bovendien gezellig met 
elkaar eten. Het is ook een unieke kans om tussen de lives in weer eens je 
avonturiers- of tovenaars-kloffie aan te trekken en de laatste geruchten uit de 
Wilde Post te bespreken. 
 
 
Agenda 
 
De agenda van de A.L.V. ziet er als volgt uit: 
 
1. Opening 
2. Agenda 
3. Post 
4. Mededelingen 
5. Notulen A.L.V. 30 januari 2000 
6. Jaarverslag van de secretaris 
7. Geschillencommissie (verslag, décharge en installatie commissieleden) 
8. Jaarverslag van de penningmeester en advies van de financiële commissie 
9. Financiële commissie (verslag, décharge en installatie commissieleden) 
10. Verkiezing bestuur 
11. Bestuurswisseling (décharge en installatie bestuursleden) 
12. Beleidsnotitie 2001 
13. Begroting 2001 
14. Aanpassen contributie en deelnamekosten en wijziging Huishoudelijk 

Reglement 
15. Wat verder ter tafel komt 
16. Rondvraag 
17. Sluiting 
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Enkele opmerkingen bij deze agenda: 
 
Ad punten 7 en 9: 
Leden die belangstelling hebben voor één (of beide?) van deze commissies 
kunnen zich beschikbaar stellen. 
 
Ad punt 10: 
Het bestuur stelt de ledenvergadering voor het bestuur in de huidige samenstelling 
te handhaven: 
 

Martin Welsh, voorzitter 
Inez Boone, secretaris 
Leon van Ee, penningmeester 
Renz Klerks, bestuurslid beheer 
Casper van Dijk, evenementencoördinator 

 
Op grond van de statuten kan door leden een tegenvoorstel worden gedaan: dit 
bestuur moet uit tenminste drie personen (voorzitter, secretaris en 
penningmeester) bestaan en dient aan de A.L.V. te worden gepresenteerd, waarna 
er door de A wordt gekozen. 
 
Ad punt 14: 
 
In 2002 is de gulden geen wettig betaalmiddel meer en dienen alle bedragen in 
euro’s te worden berekend. Dit heeft voor Arcana verschillende gevolgen. 
 
De hoogte van de contributie wordt op grond van het tweede lid van artikel 5 van 
de statuten bepaalt door de Algemene Ledenvergadering. Het bestuur stelt de A 
dan ook voor de contributie met ingang van het verenigingsjaar 2002 vast te 
stellen op 12 euro (ca. ƒ 26,50, was ƒ 25,-). 
 
De hoogte van het deelnamegeld (aan de activiteiten) wordt op grond van artikel 
3 van deel 3 van het huishoudelijk reglement door de Algemene 
Ledenvergadering vastgesteld. Het bestuur stelt de A voor de deelnamegelden 
met ingang van het verenigingsjaar 2002 als volgt vast te stellen: 
 

deelname speler 80 euro (ca. ƒ 176,80, was ƒ 170,-) 
deelname figurant 48 euro (ca. ƒ 106,-, was ƒ 100,-) 
deelname crew 12 euro (ca. ƒ 26,50, was ƒ 25,-) 
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Tenslotte dient ook het huishoudelijk reglement zelf gewijzigd te worden ten 
aanzien van de administratiekosten die worden berekend wanneer men deelname 
aan een live annuleert. Het bestuur stelt voor:  
 

(3. VAN DE ACTIVITEITEN) 
 
“Artikel 4 
Indien een lid vijf weken voor een live rollenspel afziet van deelname aan dit 
rollenspel volgt volledige restitutie van het deelnamegeld. Bij annulering 
tussen vijf en drie weken voor het rollenspel volgt restitutie minus ƒ 25,- 
administratie kosten. Bij annulering minder dan drie weken voor het rollenspel 
volgt geen restitutie, tenzij er sprake is van aantoonbare overmacht. Indien de 
overmacht naar tevredenheid van het bestuur wordt aangetoond, volgt 
restitutie minus ƒ 25,- administratie kosten.” 

 
te wijzigen in:  
 

“Artikel 4 
Indien een lid vijf weken voor een live rollenspel afziet van deelname aan dit 
rollenspel volgt volledige restitutie van het deelnamegeld. Bij annulering 
tussen vijf en drie weken voor het rollenspel volgt restitutie minus een bedrag 
aan administratiekosten. Bij annulering minder dan drie weken voor het 
rollenspel volgt geen restitutie, tenzij er sprake is van aantoonbare 
overmacht. Indien de overmacht naar tevredenheid van het bestuur wordt 
aangetoond, volgt restitutie minus een bedrag aan administratiekosten. De in 
mindering gebrachte administratiekosten dienen kostendekkend te zijn voor 
de door de vereniging reeds gemaakte kosten en worden door de 
penningmeester vastgesteld.” 

 
 
Banket in stijl 
 
Ook deze keer organiseren we na afloop van de vergadering een overheerlijke 
maaltijd. Er kunnen zich maximaal 50 personen voor inschrijven.  Hoewel het 
banket ook deze keer niet in middeleeuwse ambiance wordt geserveerd en het 
menu niet middeleeuws is, stellen we het wel op prijs als jullie allemaal in 
sfeervolle live kleding op komen dagen.  Inschrijven kan uiterlijk tot woensdag 
23 januari, of tot het vol is, bij Desiree Raassing (tel. 015-2125706, na 17:00).  
De maaltijd kost ƒ 20,- per persoon, ter plekke te voldoen. 
 
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 XII: 6, 7 en 8 april  2000 in Oldebroek 
¨ 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 
◊ Druïde  
◊ 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 XI 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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Arcana organiseert: Figurantendag live XII 
 
 
Wanneer: zondag 25 maart, vanaf 13:00 uur. 
Waar: studentensociëteit “De Bolk”, Buitenwater-sloot 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. 
 
Meer details over deze figurantendag lees je in de Foliant van komende februari! 
 
Hopelijk tot ziens op de figurantendag! 
 
Lilian Stigter en Casper van Dijk 
 



16 

Wie-was-wie op live XI? 
 
 
Om te voorkomen dat we als spelleiding en figuranten het hele jaar door in een 
fantasie wereld leven, ligt tussen twee lives het spel stil. De meeste spelers laten 
zich daar niets aan gelegen liggen, en bedenken de wildste gebeurtenissen om de 
tijd door te komen. Vandaar dat we vaak wanhopige verzoeken krijgen om b.v. 
het e-mail adres van, zeg een huurlingenbaas of een gildemeesteres. Nu dan, de 
adressen hebben jullie al in de vorm van een adressenlijst, maar hieronder volgt 
een overzicht van wie er allemaal meespeelden tijdens live XI, en onder welke 
naam deze mensen in het dagelijkse leven schuilgaan. 
 
Aeric Baleorn      Fabian Schurgers 
Ako Batang        Peter Dik 
Armijn        David Gilijamse 
Arnoud van der Boeggeest     Arvid Kappe 
Aureus (pseudo draconis minor)    Marijn van der Gaag 
Beelies       Olaf Schoeman 
Bjørn Ågain, voorheen Nilfisk    Sander ten Napel 
Bono de Ruige      Michel Manschot 
Boudewijn       Richard Luys 
Calesta       Michiel Magnée 
Carat        Kim Blogie 
Catador       Alexander Rijkee 
Celemir       Freek Claasen 
Convivax, Meester      Christiaan Lam 
Dai        Ruud de Boo 
David        Dave Vlegels 
Duco Dinkelaer       Mart-Jan van den Hoorn 
Dugan O'Connell (RIP)     Victor Poederbach 
Dymlas Delânas Diénator     Bas Nijenhuis 
Eclipse       Nicolet Kruijt 
Ejonah de la Croix       Johan Wulms 
Elric        Erik van Looy 
Felix        Dirk-Jan Veth 
Felonius        Rolf Engelen 
Fjäll Räven (RIP)      Jonas Norrby 
Fly Dante       Bernard Piavaux 
Francois d'Apostrophe     Bouke Veen 
Fujisawa Shuko (RIP)      Jacco Kwakkel 
Garod        Stefan Strybol 
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Gemo        Sebastian van Zanten 
Gimborin Trucion (RIP)      Alexander Rijkee 
Glorelain (II)       Jimmy Raaijmakers 
Gorgue von Trox (RIP)     Aike van der Horst 
Grauw “Klauw” Rmrch'r     Marco Lammers 
Gregorius       Ide Nentjes 
Grimilde Petronella AN van 't Hogerehuis (RIP)  Nelleke Baldé 
Henrique D'Alban (RIP)      Victor Poederbach 
Heronius        Tjalling Spaans 
Humus       Bart Aarts 
Judas Jumelet      Ewout Oord 
Kai Poliarnik      Martijn van Beers 
Kas        Dennis IJsseldijk 
Kosube (“Pikachu”) (RIP)     Michiel Schillhorn van Veen 
Lambiek Al Dente       Bram van de Pas 
Lotte Al Dente       Anne van Diepeningen 
Luca Al Dente      Gilbert van Zeijl 
Maeve       Daniëlle de Boe 
Marandrax, Meester      Gilad Peltier 
Marc McDugall      Victor Poederbach 
Meleryn of Shorkyne     Robin Groen 
Mithras, Magister      Joke Spannenburg 
Morgue von Trox (RIP)     Donovan van Andel 
Murat (RIP)       Michael Blommaert 
Nasar        Fred Herenius 
Nele Al Dente      Cathelijne Kloks 
Ol' Aziva       Shirkit Nieuwland 
Orion Falls       Joris Pieterse 
Oscar Kinsella       Carel Ketelaars 
Phresi Al Dente      Marijn van der Gaag 
Pulsar        Toon Krijthe 
Raden Mas       Michiel Schillhorn van Veen 
 
Inez Boone 
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Arcana organiseert: Live XII 
 
 
Wanneer: vrijdag 6 tot en met zondag 8 april 2001 
 
Waar: het Utrechts Buitencentrum te Oldebroek 
 

De rust lijkt terug te keren in het Keizerrijk 
Elerion, maar ondertussen rommelt het in de 
Wilde Landen. Zijn de wandaden van de 
Zwarte Brigades hen aan te rekenen, of 
komen ze op voor de rechten van de Wilde 
Landers? Wordt Keizerin Leta I 
tegengewerkt als ze haar beloftes waar wil 
maken, of heeft ze de kolonisten uit het oog 
verloren? Dan komt er een onheilspellend 
bericht uit Demsterkloof… 
 
In deze Foliant zit een inschrijvings-
formulier, als je mee wilt schrijf dan snel in! 
De inschrijving zit steeds sneller vol, dit 
geldt zeker als je je als speler in wilt 
schrijven. De makkelijkste manier om je in 
te schrijven is via de Arcana website. 
Vergeet niet zo snel mogelijk te betalen, 
want de datum van betaling geldt als datum 
van inschrijving! 
 
Deelname aan de live staat alleen open voor 
leden van Arcana. De minimumleeftijd voor 
deelname is 18 jaar. Als je nu nog geen lid 
bent, vergeet dan niet om bij het inschrijven 
aan te kruisen dat je lid wilt worden, en 
vergeet vooral niet om dan ook het 
lidmaatschap te betalen. 
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Kosten 
 
Het deelnamegeld voor live XII bedraagt voor figuranten ƒ100,- (of 1850 BEF) 
en voor spelers ƒ170,- (of 3150 BEF). Het lidmaatschap van Arcana kost ƒ25,- 
(of 500 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. 
 
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? 
 
Ø Een live roleplay-avontuur van vrijdagmiddag tot zondagmiddag 
Ø 2 x avondeten, 2 x ontbijt, 2 x lunch en 2 overnachtingen 
Ø Gelegenheid tot spannende avonturen in de bergen rondom Demsterkloof, 

waar keizers gemaakt en gebroken worden… 
Ø Een dubbelzinnig, dan wel spraakmakend scenario waarvan spelers voor 

een aardig deel het verloop bepalen 
Ø Een geloofwaardige fantasy-wereld waarin je de gelegenheid hebt je rol uit 

te spelen 
 
Schrijf je in nu het nog kan! 
 
Lilian Stigter en Casper van Dijk 
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De Middeleeuwen: Gezond eten in de 16e eeuw 
 
 
Eten werd aan het einde van de middeleeuwen een belangrijke manier om je 
gezondheid te bewaren. Het was veiliger om een uitgebalanceerde maaltijd op 
tafel te zetten dan om naar de bloedzuigers te grijpen. Artsen die de gegoede 
burgerij gezond moesten houden, wisten dan ook vaak evenveel van eten als van 
medicijnen. Sterker nog: eten was een medicijn! 
 
Het lichaam is opgebouwd uit vier vloeistoffen: bloed, speeksel, gele gal en 
zwarte gal. Deze vier vloeistoffen corresponderen met de vier  Aristoteliaanse 
elementen lucht, water, vuur en aarde. Bloed is warm en vochtig en heeft als 
partner lucht. Speeksel is koud en vochtig en correspondeert met water. Gele gal 
was warm en droog en correspondeerde met vuur, terwijl zwarte gal koud en 
droog was en bij het element aarde hoorde. 

 
Het menselijk lichaam was in principe redelijk 
warm en een beetje vochtig, de verhoudingen 
verschilden van mens tot mens. Ouderen waren 
kouder dan jongeren, mensen uit het zuiden 
warmer dan hun noordelijke verwanten. Om het 
juiste evenwicht te bewaren, of te bereiken, moest 
men voedsel met de juiste vochtigheid en 
temperatuur tot zich nemen. Het eten moest altijd, 
net als het lichaam, een beetje warm en vochtig 
zijn, maar door toevoeging van ingrediënten kon 
men tot een maaltijd komen die aanvulde wat het 
lichaam tekort kwam. Zo is peper heet en droog 
en zeer geschikt om de oudjes onder ons van wat 

warmte te voorzien. De voedingsmiddelen die als vochtig en koud werden 
geclassificeerd, zoals paddestoelen en meloen, werden nauwelijks gezond geacht. 
Maar voor alles was een oplossing: als je koud en vochtig voedsel bakte in olie, 
verloor het zijn nadelige eigenschappen. Dit is de oorsprong van hypocras: rode 
wijn, die van nature koud en vochtig was, werd verwarm en vermengd met hete 
en droge specerijen, en zo ontstond een bloedversterkend gezondheids elixir waar 
menig kasteelheer zijn pensioen door gehaald heeft.  
 
In de volgende Foliant kun je lezen hoe de ideeën over eten in  de 17e eeuw 
veranderden… 
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Hieronder een aantal gezonde, lekkere maar vooral middeleeuwse gerechten! 
 
Amandelsaus 
 
Maal gepelde amandelen en zeef deze. Voeg rozijnen toe, kaneel, kruidnagels en 
een weinig broodkruimels. In een vijzel fijnstampen en daarna zoveel zuur sap 
van onrijpe druiven toevoegen tot een smeuïge  saus ontstaat. 
 
Blancmange 
 
Snijd gekookte kipfilet in zo klein mogelijke stukjes. Neem rijstebloem en kook 
dit met melk (van geit, schaap of amandelen). Voeg dan de kip toe, met witte 
suiker en spekvet. Kook dit mengsel tot het de goede dikte heeft. Serveer met een 
garnering van suiker en spekvet. 
 
Hypocras 
 
Neem 30 gram kaneelstokjes, een stuk verse gember en evenzoveel galanga 
(verwant aan gember). Stamp dit fijn en doe er een pond suiker bij. Voeg dit 
kruidenmengsel toe aan drie en een halve liter rode wijn en laat het twee uur 
trekken; hierna zeven door kaasdoek tot het helder is. 
 
Bovenstaand recept voor hypocras is een van de vele varianten – sommige 
deelnemers aan onze lives zweren bij het versterken met frambozenbrandewijn en 
het laten trekken van het brouwsel gedurende enkele weken. Dat je zover moet 
gaan willen we niet zeggen, maar we hopen zeker dat je deze recepten eens 
uitprobeert. 
 
Lilian Stigter 
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Agenda 
 
 
November: 
 
24, 25 en 26 november: Stichting Malatië organiseert een live roleplaying 
weekend in Heidepark, Otterloo.  Informatie: Stichting Malatië Adventures, 
Kerkstraat 7a, 3581 RA Utrecht, of Rolf, 030-2342820 (werkdagen tussen 19.30 
en 20.30), email: malatie.secretariaat@usa.net. 
 
25 en 26 november: De vlaamse rollenspel vereniging Unicorn organiseert haar 
zevende live, Cyclus VII “de Bres”, 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 (ook gezien als 8 en 9 december): De Belgisch-Nederlandse 
vereniging Oneiros organiseert “Angst 6” een horrorlive te Heiberg, Sint-Joost-
ten-Node (België). Voor informatie en de exacte datum, bel: 033 - 241410, of 
kijk op de Oneiros homepage: www.oneiros.org. 
 
8, 9 en 10 december (stond eerder vermeld als 15, 16 en 17 december): De 
Belgisch-Nederlandse vereniging Oneiros organiseert Caege VIII “Imperium” in 
De Kluis, Heverlee, België. Voor informatie en de exacte datum, bel: 033 - 
241410, of kijk op de Oneiros homepage: www.oneiros.org. 
 
16 december: Stichting Malatië organiseert een Koninkrijk Malatië Tavern in de 
Indoor in Utrecht. Informatie: Stichting Malatië Adventures, Kerkstraat 7a, 3581 
RA Utrecht, of Rolf, 030-2342820 (werkdagen tussen 19.30 en 20.30), email: 
malatie.secretariaat@usa.net. 
 
18 tot en met 22 december: Attila Live Role Play Vereniging organiseert een 
Warffum week. Informatie: L. Quispel, lennart@tcw3.ppsw.rug.nl en 
de Attila website, discworld.tmfweb.nl. 
 
27 tot en met 30 december: Stichting Emphebion gaat op live roleplay winter 
kamp, in de kampeerboerderij “Brabantbos”, Kerkenhuis 2 te Lierop. Informatie 
op de Emphebion website: www.emphebion.org. 
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31 december en 1 januari: Barbaria Adventures houdt onder de naam “De hoeve 
van de treurende zielen” een ‘tijd-in’ oud-en-nieuw feest.  
 
 
2001 
 
Januari: 
 
19, 20 en 21 januari: De Belgische vereniging Eternica organiseert haar zestiende 
live roleplay-weekend in domein Woutershof te Kinrooi, België. Informatie via 
de Eternica homepage: www.eternica.com. 
 
20 januari: Stichting Malatië organiseert een Summoning Tavern in de Indoor in 
Utrecht. Informatie: Stichting Malatië Adventures, Kerkstraat 7a, 3581 RA 
Utrecht, of Rolf, 030-2342820 (werkdagen tussen 19.30 en 20.30), email: 
malatie.secretariaat@usa.net. 
 
28 januari: Rollenspelvereniging Arcana houdt haar jaarlijkse A in de Bolk te 
Delft.  Informatie: Desiree Raassing, 015 - 2125706 (na 17:00). 
 
28 januari: Stichting Malatië organiseert een Summoning dag in Utrecht. 
Informatie: Stichting Malatië Adventures, Kerkstraat 7a, 3581 RA Utrecht, of 
Rolf, 030-2342820 (werkdagen tussen 19.30 en 20.30), email: 
malatie.secretariaat@usa.net. 
 
 
Februari: 
 
18 februari: Stichting Malatië organiseert een Koninkrijk Malatië Tavern in de 
Indoor in Utrecht. Informatie: Stichting Malatië Adventures, Kerkstraat 7a, 3581 
RA Utrecht, of Rolf, 030-2342820 (werkdagen tussen 19.30 en 20.30), email: 
malatie.secretariaat@usa.net. 
 
 
Maart: 
 
4 maart: Rollenspelvereniging Arcana organiseert een wapenworkshop in 
Hilversum. Informatie: Leon van Ee, 06 - 23229231. 
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9, 10 en 11 maart: De Belgisch-Nederlandse vereniging Oneiros organiseert Poort 
XVI in Luxemburg. Informatie via Oneiros, 00-31-33241410, homepage: 
www.oneiros.org. 
 
17 maart: Stichting Malatië organiseert een Summoning Tavern in de Indoor in 
Utrecht. Informatie: Stichting Malatië Adventures, Kerkstraat 7a, 3581 RA 
Utrecht, of Rolf, 030-2342820 (werkdagen tussen 19.30 en 20.30), email: 
malatie.secretariaat@usa.net. 
 
18 maart: Rollenspelvereniging Arcana organiseert een wapenworkshop in 
Hilversum. Informatie: Leon van Ee, 06 - 23229231. 
 
23, 24 en 25 maart (ook wel vermeld als ‘ergens in april’): Stichting Malatië 
organiseert een live roleplaying weekend in Heidepark, Otterloo.  Voor 
informatie en de exacte datum: Stichting Malatië Adventures, Kerkstraat 7a, 3581 
RA Utrecht, of Rolf, 030-2342820 (werkdagen tussen 19.30 en 20.30), email: 
malatie.secretariaat@usa.net. 
 
25 maart: Rollenspelvereniging Arcana houdt in verband met live XII een 
figurantendag in de Bolk te Delft.  Informatie: Desiree Raassing, 015 - 2125706 
(na 17:00). 
 
25 en 26 maart: De vlaamse rollenspel vereniging Unicorn organiseert haar 
achtste live. Informatie: 00-32-9-2200017, email: unicorn@netlash.com of 
de Unicorn homepage: netlash.com/unicorn. 
 
 
April: 
 
6, 7 en 8 april: 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: Manticore’s tweede live roleplaying weekend “Secunda 
Nocte” in De Maat, Mol, België. Informatie: arjaan@hotmail.com of via de 
Manticore homepage: www.manticore.nu. 
 
 



26 

September: 
 
1e weekend september: De Belgisch-Nederlandse vereniging Oneiros organiseert 
Poort XVII in Nederland. Informatie via Oneiros, 00-31-33241410, homepage: 
www.oneiros.org. 
 
7, 8 en 9 september: Rollenspelvereniging Arcana organiseert haar dertiende live 
roleplay-weekend te St.Walrick bij Nijmegen. Informatie: Desiree Raassing, 015 
- 2125706 (na 17:00). 
 
28, 29 en 30 september: 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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Afzender: 
 

Rollenspelvereniging Arcana 
Postbus 16144 

 2301 GC Leiden 
 


