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Beste leden,
Een bomvolle Foliant dit keer, als goedmakertje voor de dunne “komkommertijd”
Foliant van augustus. We starten natuurlijk met iets waar iedereen nieuwsgierig
naar is: de enquete van de vorige live, uitgewerkt en van commentaar voorzien
door Jeroen.
Michiel en Jacco hebben zich gebogen over de beginnende spelers onder ons, je
vindt in deze Foliant tips voor nieuwe spelers en een artikel over hoe je een
karakter opbouwt. Ook interessant leesvoer voor de gevorderden onder ons!
Johan trakteert op een nieuwe aflevering van avontuurlijk film kijken. Ter
herinnering: als je een fantasy film hebt gezien die je graag aan anderen wilt
aanbevelen (of afraden natuurlijk!): schrijf er een stukje over en stuur het naar
redaktie@arcana.nl.
Verder vind je in deze Foliant de gebruikelijke aankondigingen voor de ALV in
januari, de live, figurantendag en wapenworkshop. Tot verbijstering van iedereen
blijkt het maximum aantal spelers nu al bereikt. Het is gelukkig nog wel mogelijk
om je in te schrijven als figurant, dus je hoeft live XIV “Schimmenspel” niet te
missen. Wees er wel snel bij!
De illustraties van deze Foliant zijn dit keer afkomstig van de website
http://www.godecookery.com/macabre/macabre.htm.
Deze
website specialiseert zich in middeleeuwse kookkunst, maar ook macabere
plaatjes van demonen en scenes uit de onderwereld zijn er te vinden.
Veel plezier met deze Foliant, fijne feestdagen en vergeet niet je contributie voor
2002 te betalen!
Lilian Stigter en Casper van Dijk
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Enquête live XIII
Velen van jullie hebben de enquête weer ingevuld, waarvoor onze dank. Het is
voor ons een belangrijke graadmeter van waar wij mee bezig zijn.
Uit de laatste enquête blijkt (alweer) dat wij een constante kwaliteit weten te
leveren. De cijfers in de tabel laten vrijwel geen verrassingen zien. Het meest
opvallende is dat de spreiding in waardering bij de figuranten dit keer veel groter
is dan bij de spelers. Figuranten gaven zowel betere als slechtere cijfers voor de
meeste dingen. Het kan natuurlijk ook zijn dat de spelers het meer met elkaar
eens waren…
totaal

spelers figurant

Amusementswaarde

8,0

7,8

8,2

Lijnscenario

7,0

6,8

7,4

Verhaal/Scenario

7,4

7,4

7,3

In rol/binnenspel figuranten ?

7,9

8,0

7,6

In rol/binnenspel spelers ?

7,7

7,7

7,7

Eerlijk & volgens regels figuranten ?

7,9

7,9

7,9

Eerlijk & volgens regels spelers ?

7,3

7,6

6,9

Accommodatie

8,4

8,4

8,2

Omgeving

8,3

8,4

8,2

Gelagzaal herberg

8,1

8,1

8,0

Handelaarskamp

6,7

6,8

6,5

Nomadikamp

7,1

7,2

6,9

Orkendorp

7,2

7,4

6,7

Kostuums

8,6

8,7

8,6

Maaltijden

8,2

8,1

8,5

Special Effects

7,9

8,0

7,7

Aankleding spelterrein

7,3

7,4

7,1

Incheck spelers

7,8

7,8

Figurantenbijeenkomst

7,4

Spelleiding

8,1

Spellokaal

7,9

7,9

Ontvangst figuranten

7,3

7,3

Logistiek

7,6

7,7

7,3

Speelbaarheid

7,9

8,0

7,9

Personagekaart

8,2

8,2

Naslagkaart voor figuranten

7,6

Gevechtssysteem

7,9

8,0

7,8

Magiesysteem

7,7

7,9

7,5

de Foliant

7,6

7,6

7,6

de Wilde Post

7,9

7,9

7,8

Spelers/figuranteninformatie

7,7

7,7

7,7

"Informatie Nieuwe Leden"

7,8

7,9

7,6

"Wapenrusting & Kleding"

7,7

7,8

7,6

7,4
8,2

7,9

8,1
7,6
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De resultaten dan. Zoals gezegd, een constante waardering. Vergeleken met de
vorige lives zijn vrijwel alle waarderingen gelijk gebleven. Opvallende
uitschieters ten opzichte van live XII zijn:
 De accommodatie. Sint Walrick is een mooi en sfeervol gebouw met mooie
omgeving, maar dat wisten we ook al van live X, toen de accommodatie
ook een 8.4 scoorde.
 De gelagzaal. Eén volle punt meer dan bij live XII. De inspanningen van de
aankledingsgroep zijn niet voor niets geweest!
 Kostuums. Plus 0.7. Het was heeeel veel werk maar de adellijke kostuums
waren prachtig.
 Special effects. Bij live XII waren deze er bijna niet. Nu weer wel en dat is
te merken aan de waardering. De toevoeging van muziek bij het eindritueel
werd door veel mensen (inclusief de organisatie) als erg mooi ervaren…we
gaan dan ook proberen het gebruik van geluid uit te breiden.
Over naar de uitblinkers. Runemeester Pelle Swindels en het dansende
snuitbeestje gaan voorop, gevolgd door de beer Mongo, de oger Mega, de baron
& barones en Lotov Trobbel. Een apart geval is Mark Vrolik die niet voor één
rol, maar voor ál zijn rollen door enkele mensen werd genomineerd.
En dan het nieuwe onderdeel: jouw mooiste moment. Wat een lijst is dat
geworden…hieronder vind je alle momenten die méér dan 1 stem kregen.
Het einde van de live (cliffhanger)
De orkbalwedstrijd
De diaprojectie door tovenaar Zaverker, met het verschijnen van de monsters
De "toiletvlucht" van Luca al Dente
Het college "veldslagen en de rol van tovers" door Pelle Swindels
De 2e jachtpartij
Het verkrijgen van het alvenbloed op zondag
Het verkopen van mijn ziel
Mijn tweede huwelijksnacht (???)
Het doorbreken van de zon bij een ritueel in de zonnetempel (over SFX
gesproken !!)
Uiteraard waren er veel momenten die voor iemand persoonlijk heel bijzonder
waren…het was voor ons erg leuk om deze momenten door te lezen en te merken
dat het vaker niet dan wel iets met een gepland verhaal te maken had. Jullie
maken allemaal je eigen live, dat is duidelijk!
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Als afsluiter jullie op- en aanmerkingen, niet in enige logische volgorde…
 “Het eindritueel was rond enkele spelers gecentreerd, andere spelers
hadden er niets aan toe te voegen”. Dat was deze keer zo…het is lastig om
elke live te eindigen met een moment waarbij iedereen iets bij te dragen
heeft. Dat zou ook weer eentonig worden. Dat gezegd hebbende is het
natuurlijk wel het idee dat je je bij het verhaal betrokken voelt…
 “Soms is er figurantentoneel wat erg belangrijk is, maar weten de spelers
niet wat daar gaande is”. Wij snappen niet zo goed wat je hier mee bedoelt
(voor verduidelijking kun je ons mailen uiteraard). Net als spelerspersonages hebben figurantenpersonages soms een binnenspelse reden om
met elkaar te overleggen. Dit gebeurt dan natuurlijk binnenspels, maar wil
nog niet zeggen dat het voor iedereen bedoeld is. Verder is het zo dat er bij
Arcana vaak meer verhaallijnen zijn. Bij sommige van deze lijnen zijn
maar een paar spelers betrokken…net als in de echte wereld weet je niet
alles van alles…
 “De hoeveelheid eten was krap”. Dit hebben we aan de keuken doorgegeven. Er is geen duidelijke oorzaak, want er is even veel gekookt als
anders. We zullen volgende keer meer letten op een eerlijke verdeling.
 “De muziek in de herberg mag wel minder hard, en het middeleeuwse
gezoem is slaapverwekkend”. Gek genoeg hebben we ook het tegenovergestelde gehoord: als de muziek niet aanstond werd er gevraagd dit
weer aan te zetten. We gaan wel op zoek naar een grotere diversiteit aan
muziek.
 “Er zijn wel erg veel spreuken”. Dit is in de loop der tijd zo gegroeid.
Zeker als beginnend speler is het erg veel om te onthouden en uit te spelen.
Hier is niet veel aan te doen. We hebben ons wel voorgenomen om het
magie-systeem niet veel verder meer uit te breiden.
 “De boekjes zijn lastig uit elkaar te houden door het vergelijkbare
uiterlijk”. Dit zijn we met jullie eens. De kleuren houden we voor allen
gelijk (rood) want dat is nu eenmaal de Arcana-kleur. Wel gaan we op alle
boekjes een andere illustratie plaatsen.
 “Mag er in de Wilde Post een betere samenvatting van de live?”. Bij
sommige verenigingen krijgt iedereen na afloop te horen wat er allemaal
gebeurd is op een live. Arcana vindt dat een beetje zonde. Sommige
spelers hebben heel hard gewerkt om een deel informatie te verkrijgen,
waarna na afloop iedereen dit buitenspels verkrijgt… De krant bevat de
informatie die voor een reporter te vinden is, en niet alle details. Over de
kleinere verhaallijnen staat soms vrijwel niets in de krant, alleen de
betrokken spelers (soms maar 1) weten wat er die live gebeurd is!
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 “Komt er een rookvrije ruimte?”. Iets waar wij niet aan gedacht
hebben…Vanaf live XIV zal er tijdens het eten een rookverbod gelden.
Het rookvrij maken van de gelagzaal buiten de maaltijden is lastiger, omdat
we niet vaak twee gelagzalen hebben.
 “Komt er een (buitenspelse) mailinglist?”. Nee. Arcana heeft het met het
maken van twee lives per jaar druk genoeg. Wij hebben geen tijd om een
mailinglist te volgen en te voorzien van antwoorden of uitwerkingen.
Uiteraard kun je met vragen of opmerkingen altijd via de gewone mail bij
ons terecht.
 Het voorstel van een kamer waar de spelleiders kunnen overleggen zonder
gestoord te worden gaan we zeker overwegen (als de locatie het toelaat).
 “Ik kan de vernieuwingen in de Lex niet vinden”. Lees “Tussen de Regels”
elders in deze Foliant.
Er waren veel opmerkingen over de moeilijkheden van beginnende spelers. Wij
hopen al voor live XIV een boekje te kunnen maken waarin duidelijker staat hoe
je een karakter bouwt, hoe de binnen- en buitenspelse financiën werken, wat de
harnas- en wapenregels zijn bij aanvang van een live, hoe je aan vaardigheden
kunt komen etc. Verder zal de geschiedenis worden bijgewerkt tot de recente
ontwikkelingen op de lives.
Over het eindgevecht werd door meerdere mensen commentaar gegeven. Zo zou
het te weinig uitdaging zijn voor de Generaals-aanhangers en zou het geheel
beslecht zijn door een figurant die een vuurbal 6 deed (dit werd zelfs spelbederf
genoemd).
Hierover willen wij wat meer zeggen. Niet elke Arcana-live eindigt met een groot
gevecht. Dat was op live XIII ook niet zo gepland. Het einde van de live was een
groot ritueel. Er verschenen dan wel 6 alven, maar een groot eindgevecht was niet
de bedoeling.
Bij grote rituelen is er een logistiek element, zeker als het gepaard gaat met veel
special effects. Dit vraagt een strakke planning en snelle doorgang van het ritueel
omdat deze effecten niet lang kunnen duren. Toen het eindritueel een aantal keer
onderbroken was i.v.m. spreuken, kwam het ritueel qua technische uitvoering in
gevaar. Er was nog geen duidelijkheid over actie tegen de alven zodat de
organisatie besloot dit op te lossen en het ritueel door te laten gaan. Het is niet de
bedoeling om onze acties te verdedigen, maar om te verduidelijken waarom het
ging zoals het ging…hopelijk kunnen jullie begrijpen dat het niet de opzet was
om het spelplezier te vergallen (we zijn ten slotte een half jaar bezig om een live
mogelijk te maken).
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 “Komt er een tussentijdse beschrijving van de onderwereld?”.
Waarschijnlijk niet. Wij vinden de cliffhanger ook erg mooi en willen dat
eigenlijk zo houden tot aanvang van de live.
Verder willen we hierover nog het volgende zeggen: vul de onderwereld nog
niet in voor jouw personage! Wij zijn daar nu hard mee bezig. Arcana weet zelf
nog niet hoe de onderwereld er uit ziet, dus de kans dat jouw uitwerking klopt
met de onze, is erg klein! Je kunt voor jezelf natuurlijk wel bepalen hoe je
personage zich voelt in de onderwereld, maar uitwerking van acties en dingen die
je daar gedaan hebt, dat heeft dus geen zin.
Oké, dat was het dan weer. Wij gaan aan het werk met al jullie advies om de
volgende live nog beter te maken. Veel plezier in de onderwereld en tot de
volgende enquêtebespreking!
Namens de Arcana-kerngroep,
Jeroen Vos
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Avontuurlijk film kijken: “The Crusades”
Deze keer geen film, maar een serie afleveringen over het hoe-en-wat van de
kruistochten.
Schrijver, historicus en Monty Python-bekendheid Terry Jones vertelt ons in deze
onder andere bij de BBC en Teleac uitgezonden serie afleveringen alles over het
ontstaan, het verloop en de ondergang van de kruistochten. Daarbij probeert hij
alles zo beeldend mogelijk te tonen door middel van onder andere middeleeuwse
kunst, maar ook door zelf als kruisvaarder op pad te gaan, en dat maakt de serie
eigenlijk zo leuk. Zo probeert Jones zelf hoe het is een katapult te maken en
daarmee een muur te beschieten, hoe het nu is in een volledige wapenrusting door
de bergen te ploeteren, hoe je voedsel en een rijdier koopt van autochtonen, en
hoe je vanuit een roeibootje de kust van het huidige Israël bestormt.
Dit alles is dus bijzonder vermakelijk in beeld
gebracht, een schril contrast met de verslagen van
massa-slachtingen en totale verwoesting die het
beeld van de kruistochten bepalen. Naast de
komische noten probeert Jones overduidelijk ook
de talloze gruweldaden tijdens de kruistochten
gepleegd de revue te laten passeren. Terecht, want
de kruistochten wáren natuurlijk geen lolletje, niet
voor de kruisvaarders zelf, en zeker niet voor de
bewoners van het heilige land !
Hebben we nu als rollenspelers nog iets aan het
bekijken van deze serie ? Mijns inziens wel. In de
verschillende delen wordt uitvoerig ingegaan op
het middeleeuwse leven en de verschillende wijzen
van intimidatie, oorlogsvoering en gruweldaden,
waarbij de impact van dit alles op de “gewone
Terry Jones als Richard
middeleeuwse mens” (zo die al bestaat) niet uit het
Leeuwenhart
oog wordt verloren. Ook de behandeling van zaken
als “de uitrusting van de middeleeuwse soldaat” maken duidelijk wat het dragen
van een dergelijke last met je doet na een dag ploeteren door de hitte. Al met al
een bron van inspiratie voor eenieder die zijn rol nét dat beetje extra diepgang
mee wil geven.
Johan Wouters
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Algemene Ledenvergadering en Diner
Wanneer: zondag 10 februari 2002, de Algemene Ledenvergadering begint om
15.00 uur. Het diner is vanaf 18.00 uur.
Waar: Studentensociëteit “De Bolk”, Buitenwatersloot 1-3, Delft.

Agenda van de Algemene Ledenvergadering
De agenda van de ALV ziet er als volgt uit:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Opening
Agenda
Post
Mededelingen
Notulen ALV 28 januari 2001
Vaststellen statuten
Jaarverslag van de secretaris
Geschillencommissie (verslag, décharge en installatie commissieleden)
Jaarverslag van de penningmeester en advies van de financiële commissie
Financiële commissie (verslag, décharge en installatie commissieleden)
Verkiezing bestuur
Bestuurswisseling (décharge en installatie bestuursleden)
Begroting 2002
Wat verder ter tafel komt
Rondvraag
Sluiting

Enkele opmerkingen bij deze agenda:
Ad punt 6:
De algemene ledenvergadering heeft reeds in december 1998 de statuten
vastgesteld. Toen het bestuur later deze statuten wilde laten vaststellen in een
notariële akte, bleek dat de statuten weliswaar voldeden aan de wettelijke
minimumeisen, maar dat enkele zaken niet geregeld waren (bijeenroepen van een
algemene vergadering door anderen dan het bestuur, termijn jaarvergadering en
onderzoek van de financiële stukken). Dit is nu rechtgezet. De gewijzigde
statuten dienen nu opnieuw door de algemene ledenvergadering te worden
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vastgesteld. De voorgestelde statuten tref je onder dit artikel.
Ad punten 8 en 10:
Leden die belangstelling hebben voor één (of beide) van deze commissies kunnen
zich beschikbaar stellen.
Ad punt 11:
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 ALV te worden gepresenteerd, waarna
er door de ALV wordt gekozen.

Diner
Ook deze keer organiseren we na afloop van de vergadering een overheerlijke
maaltijd. Er kunnen zich maximaal 40 personen voor inschrijven. Hoewel het
banket ook deze keer weer niet uit middeleeuwse gerechten zal bestaan, stellen
we het wel op prijs als jullie allemaal in sfeervolle live kleding op komen dagen.
Inschrijven kan uiterlijk tot en met zondag 3 februari, of tot het vol is, bij Lilian
(lstigter@xs4all.nl of tel. 071-5232767). De maaltijd kost € 12 per persoon, ter
plekke te voldoen. Wanneer je hebt opgegeven voor het diner en verhinderd bent,
dien je je bijtijds af te melden.
Tot zondag 10 februari,
Martin ‘Bush’ Welsh
voorzitter RSV Arcana
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Statuten
(voorstel voor de Algemene Ledenvergadering van 10 februari 2002)

NAAM EN ZETEL
Artikel 1
De vereniging draagt de naam: Rollenspelvereniging Arcana en is gevestigd te Leiden. De
vereniging is opgericht op achttien april negentienhonderd vier en negentig.
DUUR
Artikel 2
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
Het verenigingsjaar loopt van een januari tot en met een en dertig december daaropvolgend.
DOEL
Artikel 3
1. De vereniging heeft ten doel het beoefenen en het bevorderen van het rollenspel op een niet
commerciële basis.
2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a.
het organiseren van rollenspelen;
b.
het bieden van hulp bij de voorbereidingen op het rollenspel.
LEDEN
Artikel 4
De vereniging kent:
 gewone leden;
 leden van verdienste;
 donateurs.
Waar in deze statuten gesproken wordt van leden, worden gewone leden bedoeld.
Artikel 5
Leden van de vereniging kunnen zijn, zij die aan de activiteiten van de vereniging willen
deelnemen of zij die het in artikel 3 gestelde doel van de vereniging steunen.
Leden zijn verplicht zich geheel te onderwerpen aan deze statuten en aan de op grond daarvan
gemaakte reglementen en genomen besluiten hen betreffende.
Deze besluiten dienen aan hen bekend te worden gemaakt.
Zij zijn verplicht jaarlijks een contributie aan de vereniging te betalen, die wordt vastgesteld
door de algemene ledenvergadering.
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van één verenigingsjaar.
De leden hebben recht van toegang tot alle algemene ledenvergaderingen en hebben aldaar
stemrecht overeenkomstig de desbetreffende bepalingen in deze statuten en het huishoudelijk
reglement.
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Leden hebben het recht deel te nemen aan alle door de vereniging georganiseerde evenementen
en activiteiten, met inachtneming van de in het huishoudelijke reglement bepaalde
uitzonderingen.
Een ieder, die lid wenst te worden, kan zich schriftelijk aanmelden bij het bestuur.
Het lidmaatschap vangt aan nadat de contributie ontvangen is en is geldig voor de duur van het
gehele verenigingsjaar.
Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.
Artikel 6
Leden van verdienste zijn zij, die zich op bijzondere wijze voor de vereniging verdienstelijk
hebben gemaakt en door de algemene ledenvergadering als zodanig zijn benoemd.
Leden van verdienste hebben toegang tot alle algemene ledenvergaderingen, doch hebben
slechts een adviserende stem.
Op hun verzoek kan het bestuur leden van verdienste toestemming geven deel te nemen aan de
verenigingsactiviteiten.
Leden van verdienste kunnen ook gewone leden zijn.
Leden van verdienste zijn verplicht zich geheel te onderwerpen aan deze statuten en aan de op
grond daarvan gemaakte reglementen en genomen besluiten hen betreffende. Deze besluiten
dienen aan hen bekend te worden gemaakt.
Artikel 7
Donateurs kunnen zijn natuurlijke en rechtspersonen, die de vereniging met een geldelijke
bijdrage of op een andere wijze steunen, en als zodanig door het bestuur schriftelijk worden
aanvaard.
EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP
Artikel 8
1. Het lidmaatschap eindigt:
a.
door de dood van het lid;
b.
door opzegging door het lid;
c.
door opzegging door de vereniging;
d.
door ontzetting.
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts
geschieden tegen het einde van een boekjaar, mits
schriftelijk
en
met
inachtneming
van
een
opzeggingstermijn van tenminste vier weken. Niettemin
is onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door
opzegging mogelijk:
a.
indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten voortduren;
b.
binnen een maand nadat een besluit, waarbij
anders dan geldelijk de rechten van de leden zijn beperkt
of hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend
is geworden of medegedeeld;
c.
binnen een maand nadat een lid een besluit is
medegedeeld tot omzetting van de vereniging in een
andere rechtsvorm, tot fusie of tot splitsing.
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Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde
van het eerstvolgende boekjaar.
3. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan eveneens slechts geschieden tegen
het einde van een boekjaar. De opzegging geschiedt door het bestuur, schriftelijk en met
inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste vier weken.
Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan slechts plaatsvinden wanneer een
lid heeft opgehouden aan de vereisten door de statuten aan het lidmaatschap gesteld te
voldoen, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten voortduren.
4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd
met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, zoals onder meer in het
geval van de ondanks betalingsherinnering niet of niet-tijdige betaling door het lid van zijn
jaarlijkse bijdrage, of wanneer een lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste van het
besluit, met opgave van redenen in kennis stelt.
De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te
gaan bij de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is
het lid geschorst.
Het besluit der algemene vergadering tot ontzetting zal moeten worden genomen met een
meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft desniettemin de
jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd.
Het bestuur kan een lid dat handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de
vereniging of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt, schorsen voor een door het bestuur
te bepalen periode van maximaal zes (6) maanden. Het bepaalde in lid 4 omtrent een 'beroep' is
van overeenkomstige toepassing.
BESTUUR
Artikel 9
Het bestuur bestaat minimaal uit drie en maximaal uit zeven personen en wordt door de
algemene vergadering in functie benoemd. De benoeming geschiedt uit de leden.
De bestuursfuncties bestaan minimaal uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
Overige bestuursfuncties dienen, voor de benoeming door de algemene ledenvergadering, aan
deze vergadering te worden voorgesteld.
Het bestuur kan voor elk hunner uit zijn midden een vervanger aanwijzen.
Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden.
De benoeming van het bestuur geschiedt uit een of meer bindende voordrachten. Tot het
opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als tien leden. De voordracht
van het bestuur wordt twee weken voor de ledenvergadering, waarin de verkiezing plaats
vindt, schriftelijk aan de leden meegedeeld. Een voordracht door tien of meer leden moet voor
de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
Is geen voordracht opgemaakt, dan is de algemene vergadering vrij in de keus.
Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming door de algemene
leden vergadering uit die voordrachten.
De benoeming geschiedt voor de duur van één verenigingsjaar, met dien verstande, dat het
bestuur aanblijft totdat een nieuw bestuur is benoemd of dat tot niet-vervanging is besloten.
Ontslag van een bestuurslid geschiedt door de algemene vergadering.
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Artikel 10
Behoudens de beperkingen volgens deze statuten en het huishoudelijk reglement is het bestuur
belast met de leiding van de vereniging in de meest uitgebreide zin des woords.
De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door:
 hetzij het bestuur;
 hetzij de voorzitter;
 hetzij twee andere bestuursleden;
 hetzij één of meer schriftelijk door het bestuur gemachtigde leden.
Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het bestuur
is dan verplicht om zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering bijeen te roepen
waarin in de bestaande vacature(s) zal worden voorzien.
Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen
te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

ALGEMENE LEDENVERGADERING
Artikel 11
Ieder verenigingsjaar wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar (behoudens
verlenging van deze termijn door de algemene vergadering), door het bestuur een algemene
ledenvergadering - de jaarvergadering - bijeengeroepen.
Behalve de jaarvergadering belegt het bestuur een algemene vergadering zo dikwijls als dit
nodig geacht wordt.
Op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het
uitbrengen van een tiende gedeelte van de stemmen in een voltallige algemene vergadering, is
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het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van
niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek.
Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de
verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algemene vergadering overgaan.
De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de
vergadering en het opstellen van de notulen.
In de jaarvergadering worden door de secretaris het jaarverslag en door de penningmeester het
financiële jaarverslag ter goedkeuring aan de vereniging aangeboden.
Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de ondertekening van een
of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.
Wordt omtrent de getrouwheid van het financiële jaarverslag niet overgelegd een verklaring
afkomstig van een accountant als bedoeld in artikel 393 lid 1 Boek 2 van het Burgerlijk
Wetboek, dan benoemt de algemene vergadering, jaarlijks, een commissie van ten minste twee
leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken.
Het bestuur doet het financiële jaarverslag tenminste één maand voor de dag waarop de
algemene vergadering zal worden gehouden waarin dit zal worden behandeld, toekomen aan
de commissie.
De commissie onderzoekt het verslag en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar
bevindingen uit.
Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar
gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen, en
inzage in de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
Vergt dit onderzoek naar het oordeel der commissie bijzondere boekhoudkundige kennis, dan
kan zij zich op kosten van de vereniging door een deskundige doen bijstaan.
In de jaarvergadering geschiedt de benoeming van het bestuur voor het nieuwe verenigingsjaar,
waarna door de penningmeester een begroting voor het nieuwe verenigingsjaar wordt
ingediend.
De wijze van bijeenroepen van een vergadering en het opstellen van de agenda worden in het
huishoudelijk reglement vastgesteld.
Alle aanwezige stemgerechtigde leden brengen één stem uit. Besluiten worden genomen met
volstrekte meerderheid van stemmen, tenzij in deze statuten anders is bepaald.
De wijze van stemmen wordt in het huishoudelijk reglement vastgesteld.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 12
Het huishoudelijk reglement wordt door de algemene ledenvergadering op voorstel van het
bestuur vastgesteld.
Wijziging in het huishoudelijk reglement kan alleen worden aangebracht op een algemene
ledenvergadering, waar ten minste één tiende van de stemgerechtigde leden aanwezig is en met
meerderheid van tenminste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
Alle leden dienen tenminste twee weken voor deze vergadering schriftelijk op de hoogte te
worden gesteld van de bedoelde wijziging.
Het huishoudelijk reglement mag geen bepaling bevatten, in strijd met deze statuten.

STATUTENWIJZIGING
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Artikel 13
Wijziging van deze statuten wordt door de algemene ledenvergadering op voorstel van het
bestuur vastgesteld.
Wijziging in deze statuten kan alleen worden aangebracht op een algemene ledenvergadering,
waar ten minste één vijfde van de stemgerechtigde leden aanwezig is en met meerderheid van
tenminste drie vierde van de geldig uitgebrachte stemmen.
Alle leden dienen tenminste twee weken voor deze vergadering schriftelijk op de hoogte te
worden gesteld van de bedoelde wijziging.
Een besluit tot wijziging van deze statuten zal niet in werking zal treden dan nadat dit bij
notariële akte is geconstateerd.
ONTBINDING
Artikel 14
Een besluit tot ontbinding van de vereniging wordt door de algemene ledenvergadering op
voorstel van het bestuur genomen.
Een besluit tot ontbinding van de vereniging kan slechts worden genomen op een algemene
ledenvergadering, waar ten minste één vijfde van de stemgerechtigde leden aanwezig is en bij
meerderheid van tenminste drie vierde van de geldig uitgebrachte stemmen.
Alle leden dienen tenminste één maand voor deze vergadering schriftelijk op de hoogte te
worden gesteld van het voorstel tot ontbinding.
Bij besluit tot ontbinding wordt tevens een beslissing genomen omtrent de bezittingen van de
vereniging met inachtneming van het bepaalde in de wet. Het liquidatiesaldo zal in ieder geval
worden aangewend voor een doel dat zoveel mogelijk overeenkomt met het doel van de
vereniging.
SLOTBEPALINGEN
Artikel 15
In alle gevallen, waarin door deze statuten en het huishoudelijk reglement niet wordt voorzien,
beslist het bestuur.
Artikel 16
De vereniging is verplicht ieder lid een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk
reglement te verschaffen.
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Arcana organiseert: Wapenworkshop
Wanneer: zondag 24 maart van 12:00 tot 18:00
Waar: de Burcht, Kolhornseweg 7, 1213 RS Hilversum
Op deze workshop kun je live roleplay-wapens (leren) maken. Daarnaast kun je
je laten informeren over het maken van een 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.
Gezien de lage opkomst bij de workshops van het afgelopen jaar, organiseren we
in het voorjaar van 2002 maar 1 workshop. Het maximum aantal deelnemers is 12
en de volgorde gaat op datum van inschrijving. Je kunt je opgeven voor de
workshop via de Arcana website. De inschrijving sluit op 17 maart. Alleen leden
van Arcana kunnen deelnemen aan de wapenworkshop en de kosten voor
deelname bedragen 6 euro. Daarnaast betaal je voor de gebruikte materialen.
Betaal bij voorkeur tijdens de workshop.
Overzicht materiaalkosten per wapen:
Dolk
Kort zwaard
Lang zwaard
Tweehandig zwaard
Korte bijl
Tweehandige bijl
Korte knots
Tweehandige knots
Staf
Klein schild
Middelgroot schild
Groot schild
Gelatext schild

8 euro
15 euro
19 euro
28 euro
37 euro
12 euro
22 euro
15 euro
22 euro
10 euro
10 euro
12 euro
15 euro
17 euro

tot 40 cm lang
40 tot 70 cm lang
75 tot 100 cm lang
105 tot 125 cm lang (kern ∅ 12 mm)
125 tot 150 cm lang (kern ∅ 16 mm)
40 tot 70 cm lang
75 tot 110 cm lang (kern ∅ 12 mm)
40 tot 70 cm lang
75 tot 110 cm lang
40 tot 70 cm lang
circa 45 cm diameter
circa 60 cm diameter
maximaal 80 cm diameter
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
18

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; 06 23229231.
Tot ziens op de workshop!
Sander ten Napel, Toon Krijthe, Renz Klerks en Leon van Ee
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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 XIV 26, 27 en 28 april 2002 in Oosterhout
 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
 Figurant

 Speler, maar als dat niet kan, dan als figurant
 Figurant, maar als dat niet kan, dan als speler

(kruis je voorkeur aan)

SPELERS

FIGURANTEN

 Ik speel voor het eerst mee en wil graag met een

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

nieuw karakter spelen.
Voorkeur voor spelers(basis)klassen:
1e: .....................................................................

Eigen idee of aanvulling:
2e: .....................................................................
3e: .....................................................................
Kies uit deze basisklassen drie voorkeuren:
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊

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

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)

Lengte: ......... m.
Gewicht: ......... kg.
Fysieke conditie: goed / matig / slecht
Ervaring: (sport, toneel, andere lives etc.):

 Ik speelde reeds mee aan live XII en/of live XIII en

wil graag mijn karakter behouden.
Naam karakter: ...........................................
Naam en voorletters:
Voornaam:
Straat:
Postcode en woonplaats
Land:
Telefoon (thuis en werk)
E-mail adres:

............................................................................................................
.........................................Geboortedatum:.........................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................

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

Handtekening: .......................................

Het lidmaatschap kost €12 (ƒ 26,44 of BEF 484,08) 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 €48 (ƒ106,- of BEF 1936,32) voor figuranten en €80 (ƒ176,80,- of
BEF 3227,19) 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 €12,- 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 €12,- ingehouden voor verstuurde documenten en
administratiekosten. Inschrijvingen en betalingen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.
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Tussen de Regels
Welkom bij "Tussen de Regels". Deze keer een beperkt stukje, met een aantal
punten naar aanleiding van de enquête.
Tijdens de maaltijden mag er niet meer gerookt worden. Wij vragen alle rokers
om dit pleziertje even uit te stellen zodat ook de niet-rokers rustig van hun
maaltijd kunnen genieten.
“Waarom val ik terug naar niveau nul als ik als niveau 1 overlijd op een live?”
Dit vraagt een wat uitgebreidere uitleg.
a) Een karakter stijgt van niveau 1 naar 2 als hij een volledige live als niveau 1
gespeeld heeft.
b) Bij overlijden tijdens een live en verder spelen met een nieuw personage val je
1 niveau terug.
Als je als niveau 1 speler overlijdt en je begint je nieuwe personage weer op
niveau 1 zou het oneerlijk zijn als je, net als je medespeler die niet overlijdt, de
volgende live niveau 2 bent. Vandaar dat er iets bestaat als niveau nul. Beëindig
je de live met niveau nul, dan kom je de volgende keer als niveau 1 terug.
“Hoe vind ik de wijzigingen terug in de Lex?”.
Daar gaan wij op letten, al weten we nog niet precies hoe we het aan gaan
pakken… [zie hiervoor ook de enquête, gniffel, red.]
Moeilijkheden voor beginnende spelers.
Voor beginners bij Arcana is er erg veel informatie om op te nemen. De briefing
bij het begin van het spel is gericht op het kort herhalen van de belangrijkste
dingen en de veiligheid. Op dat moment is er voor de beginnende spelers te kort
tijd om alles te bespreken. Je weet dan ook nog niet waar voor jou de problemen
liggen. Volgende live gaan we als test elke ochtend vóór het ontbijt de mogelijkheid geven al je buitenspelse vragen te stellen, en dan met name over de regels.
Zie verder het artikel ‘Tips voor nieuwe spelers’ elders in deze Foliant.
Op dit moment liggen er geen onbeantwoorde vragen over de regels, dus laten we
het hierbij.
De spelregelgroep (spelregels@arcana.nl),
Leon van Ee, Johan Wouters, Jeroen Vos
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Eten en drinken in de middeleeuwen
In de middeleeuwen was het eten van vlees niet voor iedereen weggelegd. Wie
het zich wel kon veroorloven, kwam tijdens een koude winter of een langdurige
belegering soms toch zonder te zitten. Wat moet je dan? In een Volkskrant stond
enige weken terug een recept uit de eerste wereldoorlog, dat met wat fantasie
terug te leiden is tot middeleeuwse toestanden. Het vlees in deze bestaat uit twee
vette ratten, liefst volgevreten aan gesneuvelde belegeraars. Indien die niet
voorradig zijn, valt het ook met konijnen te proberen.
Casper van Dijk

Ingrediënten
Twee ratten
Bosje lente-ui
Kwart pakje boter
4 dl slagroom
Borrelglaasje witte wijn
Borrelglaasje witte wijnazijn
Handje bloem
Takje thijm
Zout en peper naar smaak
Rijst of aardappelen
Snijd twee ratten in elk zes stukken. Bestrooi ze met zout en peper en bestuif ze
licht met bloem. Smelt een kwart pakje boter in een grote, zware braadpan. Braad
de stukken rat er lichtbruin in. Snijd een bosje lente-ui klein, en doe dit met een
takje thijm bij de rat in de pan. Meng 4 deciliter slagroom met een borrelglas
witte wijn en een borrelglas witte wijnazijn, en giet de helft van dit mengsel over
de stukken rat.
Laat het geheel met een deksel op de pan ruim een uur a anderhalf uur zeer zacht
stoven. Pas op voor aanbranden. Schep nu opzichtige vetogen van de saus, en
voeg de rest van het roommengsel toe. Verwarm alles nog tien minuten zachtjes.
Eet er rijst bij of gekookte aardappels.
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Arcana organiseert: Figurantendag live XIV
Wanneer: zondag 14 april, 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 veertiende 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 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. Ook zal er veel aandacht besteed worden
aan het (altijd lastige) invullen van de personagekaarten. Tot slot zullen we op de
bijeenkomst de rolverdeling vaststellen.
In de volgende Foliant vind je uitgebreidere informatie over deze figurantendag.
Lilian Stigter en Casper van Dijk
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Tips voor nieuwe spelers
Inleiding
Na weken van anticipatie en lange voorbereidingen is de grote dag eindelijk
aangebroken. Het is vrijdagmiddag 17.00 uur en je voelt je voor gek staan met je
schuimrubberen zwaard en je zelfgemaakte maliënkolder. Maar tot je
geruststelling ben je niet de enige die op dit evenement is afgekomen. Er staan
nog dertig merkwaardig uitgedoste personen in de rij voor de incheckbalie. Toch
spelen heel wat vragen door je hoofd: “Hoe moet ik me zo’n spel voorstellen?
Wat wordt er van me verwacht? Wat moet ik nou doen? Hoe raak ik in mijn rol?”

Achtergrond
Het is belangrijk om als je aan het spel begint een achtergrond voor je karakter te
hebben bedacht. De achtergrond kan zo uitgebreid of summier zijn als je zelf wilt.
Wat belangrijk is, is dat je verhaal consistent is zodat je gespreksstof hebt om
binnenspels met anderen in gesprek te raken en daarbij niet steeds iets nieuws
hoeft te bedenken. Als je het allemaal ter plekke improviseert, is de kans groot
dat je jezelf gaat tegenspreken.
Succesvolle karakters hebben vaak iets eigens, dat anderen zich al vanaf de eerste
ontmoeting zullen herinneren. Dat kan iets in je uiterlijk of je kleding zijn: een
tovenaar met zwarte jurk en een puntmuts is niet origineel, een tovenaar in een
strakke paarse legging en een gouden cape wel. Het kan ook je
achtergrondverhaal zijn: de vrouwelijke krijger kan het zwaard en harnas van
haar “man zaliger” dragen en proberen in zijn voetsporen te treden; een deftige
priester spreekt bekakt en waagt zich niet in het gevaar want “het is in onze
kringen niet gebruikelijk om te sneuvelen”. En het kan ook een eigenaardigheid in
je gedrag zijn: een zenuwtrekje, een eigen strijdkreet, de samurai praat met een
oosters accent.
Kijk wel een beetje uit dat je niet iets bedenkt dat in strijd is met de manier
waarop de spelwereld in elkaar zit. Het is prima om een edelman te spelen die
zijn land kwijt is geraakt omdat zijn vader tijdens de opstand tegen de keizer de
verkeerde kant heeft gekozen. De recente geschiedenis van het land werd
beheerst door opstanden en strijd rondom de troonsopvolging van de oude keizer.
Het is echter geen goed idee om zonder voorafgaand overleg met de spelleiding te
zeggen dat je familie een eigen geloof heeft en een vreemd soort magie beheerst;
de religies en het magiesysteem zijn namelijk al zorgvuldig uitgewerkt.
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Vrienden maken
Tijdens het spel is het als beginnende speler belangrijk om vrienden te hebben.
Als éénling is het namelijk vrij moeilijk om er achter te komen wat er allemaal
speelt en hoe je bij het verhaal betrokken kunt raken.
Het is makkelijk als je niet alleen komt, maar samen met een groepje ervaren
spelers. Je kunt dan van hun ingangen en contacten en achtergrondkennis mee
profiteren. Leuker en uitdagender is het om zelf alles uit te vinden. Dan is het aan
te raden om je bij een bestaande binnenspelse organisatie aan te sluiten: een
gilde, een geloof, de stadswacht of een bende misdadigers.
Alle geloven maken onderscheid tussen priesters van de godheid, die magische
machten van de god krijgen en gewone leden. Veel godsdiensten hebben
daartussenin ook voorvechters van het geloof (de paladijnen) en lekebroeders, dat
wil zeggen gewone leden die een heel beperkte toegang hebben tot de
wonderbaarlijke gaven van het geloof. De voordelen van een geloof zijn: de
mogelijkheid om meestal gratis genezen te worden van verwondingen, toegang
tot machtige personen, en de mogelijkheid om binnen je kerkgenootschap in
status en aanzien te stijgen. Maar bedenk dat de goden ook een tegenprestatie van
je verwachten. Voor niets gaat de Zon op, tenslotte. En binnen een rollenspel gaat
dat wel heel letterlijk op. De goden letten er op of het gedrag van hun aanhangers
wel overeenkomt met de ethische principes waar deze god voor staat. Een godin
van Vrede en Geluk zal het niet op prijs stellen als een van haar aanhangers
weerloze mensen dood foltert, terwijl een god van het Kwaad dat nu juist van zijn
aanhangers verwacht.
Voor de diverse gilden gelden vergelijkbare
voordelen en aanzienlijk minder strikte gedragsregels,
maar het is een stuk moeilijker om bij een gilde
toegelaten te worden. Gilden staan alleen open voor
leerlingen en beoefenaren van een specifiek beroep.
Een gilde kent over het algemeen een aantal rangen
die overeenkomen met de beroepsbekwaamheid van
het lid. Een leerling is iemand die de kunst nog niet
beheerst en daarom binnen het gilde de laagste status
heeft. Hij wordt geacht bij zijn leermeester te blijven
totdat hij met een proeve van bekwaamheid aantoont
het ambacht te beheersen. De gezel is in staat het beroep zelfstandig uit te
oefenen en trekt door de wereld om zijn kunst bij verschillende meesters te
vervolmaken. Een meester heeft met een meesterwerk aangetoond alle finesses
van het vak te beheersen. Hij mag zich ergens vestigen en kan leerlingen en
gezellen opleiden. De grootmeester tenslotte is het hoofd van een gilde.
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Geld verdienen
Al snel kom je er achter dat geld in het spel best belangrijk is. Of je nu een biertje
wilt bestellen aan de bar, toverdrank wilt aanschaffen of een huurmoordenaar in
wilt huren. Overal heb je geld voor nodig. Maar hoe kom je daar nu aan? Door
goed rollenspel kan je karakter op den duur een ambt of een titel verwerven waar
een inkomen aan vast zit. Maar als je het spel begint, dan moet je het doen met de
paar muntjes in je beurs en die zijn sneller op dan je lief is.
De meest voor de hand liggende manier om aan geld te komen is door schatten te
vinden. Maar schatten hebben de neiging om bewaakt te worden, dus er zijn
monsters te verslaan. Sommige rondlopende monsters hebben overigens ook
bezittingen bij zich. Maar helaas: van gevechten gaan je wapenrusting en, als je
pech hebt ook je lichaam, kapot. Het repareren en genezen kost vaak meer dan
het gevecht oplevert.
Een heel effectieve manier om snel rijk te worden is het plegen van overvallen.
Hierbij is helaas een gevecht soms ook niet te vermijden. Bovendien krijg je al
snel een slechte reputatie en op een gegeven moment komt er een prijs op je
hoofd. Handel is eveneens een gebruikelijke manier om aan geld te komen. Je
koopt goedkoop in en je verkoopt duur. Daarvoor moet je dan wel enig inzicht
hebben in de dingen die binnen het spel snel in waarde fluctueren en dat is zeker
voor een beginnende speler niet altijd even duidelijk. Als je verkeerd inkoopt, zit
je met onverkoopbare spullen en een lege geldbuidel dorst te lijden.
Maar de veiligste en zeker de makkelijkste manier om aan geld te komen, is door
je binnenspelse èn je buitenspelse vaardigheden te gelde te maken. Handelaars
zijn vaak bang om overvallen te worden (zie boven) en huren daarom graag een
sterke krijger en een tovenaar in als ze van de ene herberg naar de volgende
moeten reizen. Een goede smid of leerbewerker zit nooit om werk verlegen.
Verhalen vertellen, masseren en bedelen zijn lucratieve talenten, zelfs al zijn het
geen binnenspelse vaardigheden. Zelfs als je helemaal niets kunt, dan heeft de
kok nog wel een mud aardappelen te schillen en de afwas van gisteren staat ook
nog te wachten.

In leven blijven
Als een live-karakter op een lullige manier dood gaat is dat voor alle betrokkenen
een traumatisch moment. Het is helaas onvermijdelijk dat het af en toe gebeurt,
maar probeer dit toch zo veel mogelijk uit te stellen. Hou er wel rekening mee dat
sommige rollen nou eenmaal veiliger zijn dan andere. Van de alchimist en de
smid zal niet verwacht worden dat ze vooraan staan in de strijd. Dit laten ze over
aan de ridder en de magiër. Maar ook de dapperste ridder rent niet op een troep
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zwaarbewapende rovers af als hij net bijna dood is geslagen door een trol.
Probeer daarom na ieder gevecht zoveel mogelijk genezing te vinden. Repareer je
wapenrusting iedere keer dat je daartoe in de gelegenheid bent. Sla allereerst de
componenten in voor alle beschermende spreuken.
Speel je rol zo overtuigend mogelijk uit. Dat wil nog wel eens helpen als men
zich afvraagt of je die laatste fatale klap nu op je schild of in je maag kreeg.
Iemand die mooi en theatraal speelt, krijgt veelal het voordeel van de twijfel. Als
je probeert vals te spelen, dan hebben de figuranten en scheidsrechters dat snel
door.
Bedenk ook dat de manier waarop je dood gaat, soms juist de bekroning van je
spel kan zijn. Je speelt misschien een paladijn, die zijn leven geeft om zijn eer te
redden, of een misdadiger die eindelijk gepakt is en na een showproces
publiekelijk terechtgesteld wordt, misschien een tovenaar die in een zelfmoordactie de ondode aartsmagiër verslaat: dat zijn onvergetelijke ervaringen.

Tot slot
Na weken van anticipatie en lange voorbereidingen is de grote dag eindelijk
aangebroken. Het is vrijdagmiddag 17.00 uur en je voelt je al een beetje dapper
met het schuimrubberen zwaard en de zelfgemaakte maliënkolder van je man
zaliger. Tot je geruststelling ben je niet de enige die op de uitnodiging van de
baron is afgekomen. Er staan nog dertig stoer uitgedoste avonturiers in de rij voor
de herberg. Je besluit alvast een praatje te maken en vraagt aan de tovenaar
achter je waar hij vandaan komt.
Michiel Schillhorn van Veen
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Hoe maak ik een karakter?
OK, je hebt je ingeschreven en gaat voor het eerst meedoen aan een live. Waar
moet je dan allemaal aan denken bij het bedenken van je karakter? Natuurlijk heb
je de gids voor nieuwe leden en de laatste Wilde Post gelezen, maar een handig
stap-voor-stap lijstje met info en tips zou natuurlijk wel zo makkelijk zijn. Treur
niet langer, hier is de lijst (die misschien ook voor bestaande spelers wel
makkelijk kan zijn).

1: kies een basisklasse
Als nieuwe speler kan je kiezen uit een van de volgende klassen: krijger,
spoorzoeker, tovenaar, priester van de Jaden Hemelkeizer, priester van de
Generaal, priester van de Natuur (ook bekend als Druï de) of avonturier. Er
bestaan meer klassen (zoals lekebroeder of priester van de Zon), maar daarin kan
je niet beginnen met een nieuw karakter, dat moet je binnenspel bereiken.
Als je je zinnen op specifiek die ene klasse hebt gezet, vergeet dan niet dat het
mogelijk is dat je je eerste keuze niet kan spelen. Om redenen van spelbalans is
er een maximum gesteld aan het aantal spelers van een bepaalde klasse dat mee
mag doen aan een live. Daarom vragen we ook drie keuzes van iedereen op het
inschrijfformulier. Sommige klassen zijn meestal snel vol (bv tovenaar en
spoorzoeker), anderen hebben meer ruimte (krijger of avonturier). Bedenk dus
van te voren ook andere klassen om teleurstelling te voorkomen. Tips voor een
mogelijk alternatief worden bij elke klasse vermeld.
Dan nu alle klassen op een rijtje:
Krijger:
de klassieke vechter, de meeste Tp en Lp, mag de meeste soorten wapens en alle
soorten bepantsering gebruiken, kan geen magie gebruiken. Kan standaard met
twee wapens vechten. Kan veel klappen incasseren, maar krijgt er meestal ook de
meeste. Een klasse voor mensen die graag vechten en vooraan in de strijd willen
staan. Voor- en nadelen: er zijn veel doorgroeimogelijkheden voor krijgers
(paladijn, ridder, dode held), maar je krijgt wel vaak klappen. Enige echte
behendigheid met je wapens is een pluspunt. Een alternatief voor deze klasse is
GEN of AVO met vechten met twee wapens.
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Spoorzoeker:
goede Tp en Lp, gemiddelde Bp, kan gidsen en woudlopen, geen magie. De
spoorzoeker is de enige die andere mensen van de gebaande paden kan
meenemen het bos in. Een spoorzoeker heeft geen pad nodig. Daardoor kan hij
op plaatsen komen waar niet iedereen kan komen. Voor- en nadelen: je kan altijd
het bos in vluchten, maar dat kan je ook de reputatie van lafaard bezorgen. Er zijn
beperkte doorgroeimogelijkheden, maar de spoorzoekers hebben zich bewezen
als een van de best overlevende klassen. Een goed richtingsgevoel is een
pluspunt als je een spoorzoeker bent.
Alternatief: AVO met woudlopen of DRU als je graag het bos in wilt.
Tovenaar:
matige Tp en Lp, geen Bp, maar wel de meeste Mp. Als tovenaar kan je niet veel
klappen hebben, maar je wil eigenlijk ook niet vooraan staan in de strijd,
spreuken doen het ook vaak goed op een afstandje. Als beginnend tovenaar zal je
al een aantal spreuken beheersen en binnenspel zal je op zoek moeten naar
nieuwe kennis. Een rol voor hen die niet van vechten en zware pantsers houden,
maar liever hun intelligentie gebruiken. Al snel zal je binnenspel voor de keuze
worden gesteld bij welk gilde je je wilt aansluiten: de Bezweerders, de Magiërs
of de Necromantiers. BEZ zijn gespecialiseerd in defensieve magie, MAG in
offensieve magie en de NEC-jes zijn natuurlijk gewoon gek, wie wil er nou met
ondoden experimenteren? Voor- en nadelen: als je overleeft en hogere magie
leert kan je verbazingwekkende kunsten uithalen, maar je moet het wel overleven.
Een goed geheugen en een kostuum met veel zakken zijn pluspunten voor
tovenaars.
Alternatief: AVO met boekrollen lezen, een der priesterklassen.
Priester van de Jaden Hemelkeizer:
Gemiddelde Tp en Lp, gemiddelde Bp, goede Mp. De Jaden Hemelkeizer is een
belangrijk (volgens sommigen het belangrijkste) staatsgeloof en zijn priesters
staan in goed aanzien bij de ambtenaren en andere machthebbers. Als JHK is het
mogelijk om uitstekende defensieve magie te leren en veel vrienden te maken.
Voor- en nadelen: je komt in een bestaande organisatie, zodat het makkelijker is
om contacten te leggen of functies te verwerven, maar daar horen ook
verantwoordelijkheden bij. En soms worden JHK's (natuurlijk geheel ten
onrechte) wel eens beschuldigd van vriendjespolitiek. Een goede babbel is een
pluspunt.
Alternatief: andere priesterklasse, AVO met boekrollen lezen
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Priester van de Generaal:
Goede Tp en Lp, goede Bp, gemiddelde Mp. De Generaal is een belangrijk
(volgens sommigen het belangrijkste) staatsgeloof en zijn priesters staan in goed
aanzien bij soldaten en andere krijgers. Als GEN gebruik je je offensieve en
aanvurende magie het liefst in de strijd. Voor- en nadelen: je komt in een
bestaande organisatie, zodat het makkelijker is om contacten te leggen, maar je
zal vaak in het heetst van de strijd te vinden zijn. En soms worden GEN's
(natuurlijk geheel ten onrechte) wel eens ervan beschuldigd dat het bloeddorstige
maniakken zijn. Kunnen omgaan met een bijl is een pluspunt.
Alternatief: andere priesterklasse, AVO met boekrollen lezen
Priester van de Natuur (Druï de):
Gemiddelde Tp en Lp, gemiddelde Bp, goede Mp. De Natuur is ook een
staatsgeloof (volgens sommigen het minst belangrijke), maar altijd meer een
volksgeloof gebleven. Druï den hebben zowel defensieve als offensieve
spreuken, maar zijn vooral goed in het bestrijden van tegennatuurlijke zaken.
Voor- en nadelen: er bestaat geen formele organisatie, maar druï den hebben wel
vaak goede contacten met de lokale bevolking (zelfs als het orken zijn). Het bos
heeft natuurlijk weinig geheimen voor een DRU. Soms worden DRU's (natuurlijk
geheel ten onrechte) er van beschuldigd dat het wereldvreemde boomknuffelaars
zijn.
Affiniteit met mos en snoeimessen is een pluspunt.
Alternatief: andere priesterklasse, AVO met boekrollen lezen
Avonturier:
Gemiddelde Tp en Lp, gemiddelde Bp, zeer beperkte Mp (met boekrollen lezen).
Een avonturier is de gesjeesde student, de dilettant, de manus-van-alles, de
generalist. Als AVO moet je kiezen uit een van de volgende talenten: boekrollen
lezen, woudlopen of vechten met twee wapens en uit een van de volgende
vaardigheden: smeden, leerwerken, houtwerken of zakkenrollen. Een AVO heeft
beperkte doorgroeimogelijkheden, maar kan zich uitstekend in de breedte
ontwikkelen. Voor- en nadelen: avonturiers staan vaak in een slechte reuk, maar
als je het niet zelf verteld kan niemand aan je neus zien dat je je toveropleiding of
krijgsschool niet hebt afgemaakt. Met enige voorzichtigheid en goed rollenspel is
er toch wel veel mogelijk, je wordt alleen nooit zo'n specialist als sommige
anderen. Alternatief: bijna alle andere klassen, afhankelijk van je gekozen talent
en vaardigheid.
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2: kies een naam
Een naam? Is dat zo belangrijk dat het op nummer twee komt, vraag je je af.
Jazeker, bijtijds een naam kiezen heeft de volgende voordelen:
Je staat niet meer als "onbekend" in onze administratie.
Het is makkelijker om op je binnenspelse naam te reageren als je die al een tijd
kent, dat voorkomt genante taferelen en kan misschien je leven redden ("Piet, pas
op een trol!" "Huh? wat? had je het tege...aaargh").
En je wil natuurlijk dat je naam correct in je overlijdensadvertentie in de Wilde
Post komt.
Denk bij het kiezen van een naam aan dingen als: uitspreekbaarheid (pqwzxt is
het toch niet helemaal), complexiteit (Jehannes Petrus Maria van Stoethaspel tot
Suipestijn ter Bingevaart klinkt misschien wel aardig, maar waarschijnlijk roept
iedereen gewoon "Jan!", nadat je voor de derde keer bij het voorstellen je eigen
naam vergeten bent), originaliteit (Conan of Gandalf zijn echt not done) en of het
wel in het vakje van je personagekaart past :-)
3 Wapens en pantser
Bedenk goed welke wapens en bepantsering je mee in het spel wil nemen. Als
tovenaar heb je niet veel aan dat plaatharnas en ga je echt die drie zwaarden,
twee schilden, een bijl en 12 dolkengebruiken?
Je begint met een beperkt startkapitaal en er zijn altijd mogelijkheden om zowel
binnenspel als bij volgende inchecks (als je genoeg geld over hebt gehouden) je
uitrusting uit te breiden. Niet elke klasse kan elk wapen gebruiken, dus is het
zinloos om dergelijke wapens in te checken.
Maak bij pantser een afweging tussen de extra Bp en je bewegelijkheid (er is een
reden dat plaatharnassen en maliënkolders veel Bp opleveren). Denk aan de
mogelijkheid van een schild, relatief goedkoop en een schild geeft goede
defensie. Als je een tweehandig wapen of twee wapens wilt gebruiken is een
schild daarentegen onbruikbaar.
Past je uitrusting wel bij je rol? (een spoorzoeker die zo rinkelt dat je hem op een
kilometer hoort aankomen, een krijger met alleen een dolkje)
Verschillende klassen hebben zo hun favoriete wapens en soorten bepantsering,
houd daar ook rekening mee.
Voor de meeste beginnende personages zijn een of twee wapens en bij je klasse
passende bepantsering voldoende. Bedenk ook dat je dood kan gaan (niet
ongebruikelijk op onze lives) en dat zeer rolspecifieke uitrusting vaak niet mooi
voor een andere rol te gebruiken is.
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En probeer als het enigszins kan je bepantsering en wapens uit voor de live. Het
is niet leuk om op de live pas te ontdekken dat je niets ziet met die mooie helm,
of dat het handvat van je tweehandige knots te smal is om met twee handen vast
te houden.

4 Kostuum
Natuurlijk kom je op de live met een fantastisch kostuum, maar vergeet de
praktische zaken niet: zorg voor voldoende zakken/tassen/buidels (je wilt je
personagekaart NIET verliezen); kan je naar het toilet zonder je helemaal uit te
moeten kleden; is het warm/koel genoeg; hoe regenbestendig is alles; past het
eigenlijk wel goed; kan je er in rennen of door het bos lopen; het is prettig als
je je wapens/schild/toverboek niet de hele tijd in je handen moet houden, kan je
ze aan je riem/om je nek/in je tas kwijt.
Let ook op klassespecifieke zaken: een GEN in een blauwgroene tuniek wordt
toch wel even vreemd aangekeken.
Probeer ook je kostuum uit van te voren; straks blijk je niet te kunnen zitten.
En ook hier geldt: wanneer je dood gaat en iets anders gaat spelen is het wel zo
makkelijk als je (delen van) je kostuum kan hergebruiken.

5 Achtergrond
Bedenk een achtergrond voor je personage (zie ook de tips voor nieuwe spelers
elders in deze Foliant). Ook als je hem niet naar ons stuurt (zodat wij er gemene
dingen mee kunnen doen) is het voor jezelf makkelijker spelen als je weet waar je
vandaan komt en wie je bent.

6 Doelen algemeen
Wat wil je met dit personage gaan doen? Wil je ridder, gildemeester, held
worden? Sommige doelen zijn niet in een of twee lives te bereiken, sommige wel.
Blijf realistisch (met Leta trouwen is maar aan weinigen voorbehouden tenslotte),
maar onthoud dat er al eerder spelers rover, ridder, resident, rechter of rijk zijn
geworden, dus veel is mogelijk. Wees flexibel, je hebt niet alle omstandigheden
in
de hand, als die ridder die jou tot schildknaap zou slaan opgegeten wordt door
een trol, dan heb je gewoon pech.
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7 Doelen komende live
Bedenk ook wat je op deze live wil gaan doen (zie ook weer de tips van Michiel):
contacten leggen, bij een geloof of gilde gaan, de kat uit de boom kijken, etcetera.
Ook deze doelen hoef je niet naar ons te sturen (maar we zijn er altijd wel blij
mee, gnagna) maar het geeft jezelf perspectief om je rol uit te spelen.
Uiteindelijk heb je vooral zelf voordeel bij het goed bedenken van je rol: <insert
ijsberg cliché> al ziet en merkt niet iedereen alles wat je bedacht hebt, JIJ merkt
het verschil in spelen.

Veel plezier op de volgend live!
Jacco

Veel gebruikte afkortingen:
Tp: trefpunten
Lp: levenspunten
Mp: magiepunten
Bp: beschermingspunten
KRY: krijger
SPZ: spoorzoeker
TOV: tovenaar
JHK: priester van de Jaden Hemelkeizer
GEN: priester van de Generaal
DRU: druide ofwel priester van de Natuur
AVO: avonturier
BEZ: bezweerder
MAG: magiër
NEC: necromantier
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Arcana organiseert: Live XIV “Schimmenspel”
Waar & wanneer: vrijdag 26 tot en met zondag 28 april 2002, te Oosterhout
“.. een flits van paars licht. Gejammer en geknars van tanden. Demonische
monsters die je verbaasd aanstaren..” Afgelopen live eindigde met een
ongehoorde overgang naar de onderwereld. De gebeurtenissen in Elerion en de
Wilde Landen gaan rustig door, zoals je in de Wilde Post kunt lezen, maar wat is
er nu met de kolonisten gebeurd? Dat kom je pas op de live te weten, maar we
willen je wel van tevoren waarschuwen dat er voor de spelers tussen de lives
weinig tot geen tijd verstreken zal zijn.
In deze Foliant zit een inschrijfformulier, waarmee je je in kunt schrijven.
Ongelofelijk maar waar: tijdens het schrijven van dit artikel kwam het bericht
binnen dat de inschrijving voor spelers al vol zit… Grijp dus nu je kans om je nog
in te schrijven als figurant. De snelste en 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 (voor 2002!) te betalen.
Het deelnamegeld voor live XIV bedraagt € 48 (ƒ106,- of BEF 1936,32) voor
figuranten en € 80 (ƒ176,80 of BEF 3227,19) voor spelers. Het lidmaatschap van
Arcana kost € 12 (ƒ26,44 of BEF 484,08). Maak het bedrag over op bankrekeningnummer 88.07.67.081 van de Fortis Bank te Delft, en vermeld bij de
opmerkingen "t.g.v. 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 of Euro’s)
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 of Euro’s uit.
Lilian Stigter en Casper van Dijk
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Agenda
December:
7 en 8 december: De Belgisch-Nederlandse vereniging Oneiros organiseert Angst
VII "Shattered Barrier", een avond-live in Chtulhiaanse stijl die tweemaal wordt
gespeeld, in Heyweyck te Sint-Niklaas. Informatie via de website van Oneiros
www.oneiros.org of via email de_braeckeleir@hotmail.com.
27 tot en met 30 december: Stichting Emphebion gaat op live roleplay winter
kamp. Informatie op de buitenspel-sectie van de Emphebion website:
www.emphebion.org.

2002:
Februari:
10 februari: Rollenspelvereniging Arcana organiseert haar jaarlijkse Algemene
Ledenvergadering in de Bolk, te Delft. Informatie: Desiree Raassing, 015 2125706 (na 17:00).

Maart:
16 maart: Charm organiseert een 6-uurs live in Nijmegen. Nadere informatie kan
je opvragen via email info@gobbo.nl of telefoon 071 - 5130991, of op de
Charm homepage op www.gobbo.nl.
24 maart: Rollenspelvereniging Arcana organiseert een wapenworkshop in De
Burcht, Kolhornseweg 7, Hilversum. Informatie: Leon van Ee, 06 - 23229231.
22, 23 en 24 maart: De Belgisch-Nederlandse vereniging Oneiros organiseert
Poort XVII “Bloedbad” in De Kalei, Dilsen-Stokkem. Informatie via Oneiros, 0031-33241410, homepage: www.oneiros.org.
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April:
14 april: Rollenspelvereniging Arcana houdt in verband met live XIV een
figurantendag in de Bolk, te Delft. Informatie: Desiree Raassing, 015 - 2125706
(na 17:00).
20 en 21 april: de Elf Fantasy Fair.
21 en 22 april: Attila organiseert een outdoor roleplay evenement te Diever.
Informatie vind je op de Attile website: www.attilalrp.nl.
26, 27 en 28 april: Rollenspelvereniging Arcana organiseert onder de naam
“Schimmenspel” haar veertiende live roleplay-weekend in Oosterhout.
Informatie: Desiree Raassing, 015 - 2125706 (na 17:00).
26, 27 en 28 april: Manticore’s vijfde live roleplaying weekend. Informatie:
arjaan@hotmail.com of via de Manticore site: www.manticore.nu.

Mei:
4 en 5 mei: Alcharion 5 vindt plaats in De Brink, België. Meer informatie is te
verkrijgen via de website van Eternica: www.eternica.com.

Juni:
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16 en 17 juni: Attila organiseert een outdoor roleplay evenement te Diever.
Informatie vind je op de Attile website: www.attilalrp.nl.

Augustus:
2 tot en met 5 augustus: Attila organiseert een Koningsweekend. Informatie vind
je op de Attile website: www.attilalrp.nl.
8 tot en met 11 augustus: Drachenfest, de duitse versie van de Gathering, claimt
het grootste live roleplay-evenement van Europa te zijn. Informatie vind je op de
website www.drachenfest.info of www.larp.nl/drachenfest, of
mail naar hopmans@larp.nl.

September:
29 en 30 september: Attila organiseert een outdoor roleplay evenement te Assen.
Informatie vind je op de Attile website: www.attilalrp.nl.

Oktober:
4, 5 en 6 oktober: Rollenspelvereniging Arcana organiseert haar vijftiende live
roleplay weekend in Bladel. Informatie: Desiree Raassing, 015 - 2125706 (na
17:00).
25, 26 en 27 oktober: Charm organiseert haar derde live. Nadere informatie kan
je opvragen via email info@gobbo.nl of telefoon 071 - 5130991, of op de
Charm homepage op www.gobbo.nl.
November:
23 november: Rollenspelvereniging Arcana organiseert haar eerste horror
evenement, de Horror Arcanae, in De Blauwe Schuur te Amerongen. Informatie:
horrorinfo@arcana.nl. Inschrijven is pas mogelijk vanaf 1 juni.
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DRUKWERK

Afzender:
Rollenspelvereniging Arcana
Postbus 16144
2301 GC Leiden
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