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Beste leden,
Beste leden,
In deze Foliant natuurlijk de notulen van de zeer druk bezochte ledenvergadering
op 10 februari 2002. De ledenvergadering was erg interessant, het tapas banket
was erg lekker, er was bier, dus reden genoeg om er volgend jaar weer bij te zijn.
En voor degenen onder jullie die er niet bij waren: jullie hebben wat gemist!
Dit keer zul je vergeefs zoeken naar het inschrijfformulier voor de komende live.
De live zit namelijk vanaf februari helemaal, vol, zelfs voor figuranten hebben we
een wachtlijst. Je kunt je direct na de live van april inschrijven voor de volgende
live. Wees er snel bij, want het loopt steeds sneller vol! Gelukkig kun je je ook
bij nadere verenigingen uitleven, zoals onze volle agenda achterin laat zien. Een
aanrader is “Dans der Dageraad”, een live-rollenspel / kampeer-evenement met
allerlei workshops, dat deze zomer plaats vindt. Informatie hierover vindt je
verderop in de Foliant.
Onze vaste rubrieken zijn ook dit keer weer van de partij. In Tussen de Regels
kun je dit keer iets lezen over phrenologie, renegate tovenaars en
spreukenboeken. Natuurlijk hebben we ook weer onze ogen goed de kost
gegeven en daarom staan er maar liefst drie filmrecensies in deze Foliant.
Voor de lisjtjes en naslagwerken fanaten onder ons: Ingesloten bij deze Foliant
vind je de ledenlijst van 2001/2002, en bovendien staat in deze Foliant zowel een
“wie was wie op live XIII” als een “wie is wie in Elerion”. Doe er je voordeel
mee!
De illustraties in deze Foliant komen voor het grootste deel van de website
www.wizards.com, een website van de bekende spellenmakers Wizards of
the Coast.
Lilian Stigter
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Avontuurlijk film kijken I: Lord of the Rings en
Harry Potter
Lord of the Rings
Natuurlijk kan deze Foliant niet zonder een recensie over de filmklapper van het
jaar 2001: de verfilming van Tolkien’s Lord of the Rings, algemeen bekend onder
fantasy liefhebbers.
Natuurlijk ontbraken er wat delen van het boek in de film, maar als je zo’n boek
verfilmt ontkom je daar niet aan. Daarnaast viel het ook op dat er wat dingen aan
toegevoegd waren, zoals onder andere het deel van Arwen (misschien een
Hollywood-taktiek om het gebrek aan romantiek aan te vullen). De special effects
waren zeer vermakelijk. De toverpijl van Gandalf van Smaug the Dragon is zeer
mooi tot stand gebracht, en de balrog is ook uitzonderlijk neergezet. Het gevecht
tussen Gandalf en Saruman daarentegen viel een beetje tegen, omdat je over het
algemeen men bij een gevecht tussen tovenaars toch wat spectaculairdere
vuurballen en fantastische verdwijntrucs of magische schilden verwacht.
Daarnaast waren de hobbits toch wel weer met een leuke filmtruc neergezet en
dat geldt dan natuurlijk ook voor de dwergen.
Al met al denk ik niet dat er een betere verfilming van deel I had kunnen worden
gemaakt. En nog maar 9 maanden wachten op deel II (zucht)…
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Harry Potter and the Philosopher’s stone.
Is dit nou een kinderfilm of niet? Bij de middagvoorstellingen was meer dan de
helft van het publiek duidelijk jonger dan 14 jaar, maar ‘s avonds waren er toch
aardig wat meer volwassenen die de film kwamen bekijken. Ik heb zelf erg
genoten van deze film. Voor diegenen die de film wel hebben gezien, maar het
boek nog niet gelezen hebben, is het toch aan te raden om het boek te gaan lezen,
want er ontbraken toch wel wat belangrijke clues. De scene met Voldemort
oftewel ook wel “You Know Who” en “He Who Must Not Be Named” vond ik
toch wel enigszins beangstigend, maar misschien leefde ik me iets te veel in in de
film. Het meest spectaculaire uit de film vond ik zelf de zwerkbalwedstrijd
(Quidditch) en Fluffy de driekoppige reuzehond die toch wel erg makkelijk te
bedwingen was (als je maar wist hoe).
Een vermakelijke film, maar zeker niet te vergelijken met de verfilming van Lord
of the Rings.
Okay, en voor de Tolkien liefhebbers hier nog een leuke link naar de “Secret
diaries
of
LotR
characters:
http://www.livejournal.com/
users/cassieclair.
Simone van de Stadt
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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.
Er wordt dit keer slechts 1 workshop georganiseerd in het
voorjaar van 2002. Het maximum aantal deelnemers is 12 en dit
aantal is inmiddels bereikt. 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
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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.
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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Tussen de Regels
Iedereen die naar live XIV komt moeten we ook nu weer teleurstellen: ook in dit
stuk zul je tevergeefs naar informatie over de Onderwereld zoeken. Wel vertellen
we je een aantal andere dingen.

Phrenologie
Dit is een vaardigheid waarover veel verwarring blijkt te bestaan. Er wordt vooral
gediscussieerd over wat er nu wel en niet bekend wordt na een kwartiertje
“knobbel-voelen”. De officiële beschrijving luidde:
De kunde om via de schedelknobbels iemands capaciteiten te bepalen
(speltechnisch: vaardigheden en talenten op personagekaart bekijken).
Het probleem is, dat er veel meer op de binnenzijde van de personagekaart staat
dan de talenten en vaardigheden, onder andere het geloof, nevenklasses (vampier
bijvoorbeeld), ziektes en bijzonderheden. Deze dingen kun je met phrenologie
niet aflezen. Vanaf nu spelen we het daarom als volgt uit:
Na uitspelen van de vaardigheid vertelt de onderzochte speler al zijn
talenten en vaardigheden, zonder dat er op de kaart gekeken wordt. In
geval van twijfel bij de phrenoloog over de eerlijkheid van de speler, kan
een figurant de personagekaart checken.
Nogmaals, ten overvloede: zaken als het geloof, al dan niet renegaat zijn,
nevenklasses: met phrenologie kun je daar niet achter komen!

Renegate tovenaars
Van alle tovenaars wordt verwacht dat zij zich op een gegeven moment
aansluiten bij een van de drie gilden (Bezweerders, magiërs, necromantiërs).
Iemand die de keuze maakt om verboden kennis te bezitten, en spreuken beheerst
die gilde-geheimen zijn zonder zelf lid te zijn van dit gilde, is een renegaat
tovenaar. Het is mogelijk om deze spreuken uit je spreukenboek te verwijderen,
maar je blijft een renegaat tovenaar!
Bij de eerste keer illegaal kopiëren wordt dit op je personagekaart aangetekend
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(dit doen we vanaf live XIV met terugwerkende kracht). Overigens, alle
wijzigingen aan het spreukenboek (kopiëren/toevoegen en verwijderen) gebeuren
via het spellokaal.

Spreukenboek
Het spreukenboek is en blijft een bron van
discussie. Samengevat:
Ø Het spreukenboek is buitenspels
Ø Het spreukenboek is niet te stelen
Ø Het spreukenboek is niet te lezen,
behalve door de eigenaar
Je hebt dus bij het kopiëren de begeleiding
van de eigenaar nodig, waarbij je je eigen
persoonlijke aantekeningen maakt. Dat wordt
joùw spreukenblad.

Gebruik van vaardigheden
Van vrijwel alle vaardigheden bestaat een beschrijving van wat je er mee kunt en
hoe. Aangezien we gedurende 48 uur niet in een echte wereld leven, moeten deze
regels er wel zijn. Toch kan het zijn dat er zich een situatie voordoet waarbij je
denkt: “ik heb een diep inzicht in humanoï den; als ik alles zo op een rijtje zet
zou ik er denk ik meer van moeten kunnen weten, ook al staat het niet in mijn
informatie”. Dat vinden wij ook! Dus, als je in een bepaalde situatie denkt: “hier
weet ik meer van door mijn studies”, kom dan met een goede binnenspelse uitleg
naar het spellokaal. Alleen zeggen: “maar ik heb vaardigheid x” is niet
voldoende. “Als ik de orken zo rond zie kruipen rond de plek waar Pristix werd
gecremeerd vraag ik mij af of zij misschien gestoomde kwadaa-wortels ruiken
onder de grond” is wel voldoende!
Veel plezier op live XIV (of als je, als zovelen, te laat was, op live XV).
De spelregelgroep (spelregels@arcana.nl),
Leon van Ee, Johan Wouters, Jeroen Vos
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Avontuurlijk film kijken II: Just Visiting
Geen standaard fantasy/avonturenfilm, maar een slapstick over een Franse graaf
en zijn knecht uit de twaalfde eeuw die per ongeluk in onze tijd terecht komen.
Voor kenners van Franse films: het is een remake van de Franse film “Les
Visiteurs”, van Jean-Marie Gaubert uit 1993, die in Frankrijk een enorme hit was.
Deze Amerikaanse remake “Just visiting - they’re not just from another time,
they’re from France”, met dezelfde mannelijke hoofdrolspelers als de Franse, was
echter minder populair.
Het verhaal is erg simpel, maar is ook eigenlijk niet heel belangrijk. De Franse
graaf Thibault de Malfete (Jean Reno) en zijn trouwe doch kwalijk riekende
knecht André (Christian Clavier) reizen door Engeland, op weg naar het huwelijk
van de graaf met zijn Engelse verloofde Rosalind (Christina Applegate,
inderdaad, Kelly Bundy). Na een vuile streek van zijn weerstrever de graaf van
Warwick moeten graaf Thibault en André terug in tijd reizen om ellende te
voorkomen. Door een fout van de Engelse (dus, volgens graaf Thibault,
waardeloze) tovenaar gaan ze niet terug in de tijd maar vooruit, ze komen uit in
Chicago, ergens rond 1995. Daar ontmoeten ze de achter- achter- achterachterkleindochter van de graaf, Julia de Malfete (alweer Christina Applegate).
Deze ziet de graaf in eerste instantie voor een neef aan, maar later gelooft ze zijn
verhaal. De tovenaar reist hen achterna om zijn fout te herstellen en brengt hen
weer terug naar hun eigen tijd, waarna alles goed afloopt. Tussendoor laten ze
Julia nog inzien dat haar verloofde Hunter alleen uit is op haar geld (de verkoop
van de Malfete landerijen in Frankrijk), waarna ze hem letterlijk het huis
uitgooien.
Wat de film leuk maakt zijn de grappen en grollen erin. Graaf Thibault komt
inderdaad over als een zelfverzekerde middeleeuwse graaf die nergens bang van
is en volledig overtuigd is van het recht van de adel om met niet-adellijken te
doen wat ze willen, waar zijn knecht André het, zoals het hoort, volledig mee
eens is. André, die er uit ziet en kennelijk ook ruikt als een soort Baldrick uit
Blackadder, ziet zichzelf als een bevoorrecht mens; hij krijgt van de graaf tijdens
het eten botten waar nog best veel vlees aanzit en mag één keer per maand op het
landgoed van zijn graaf op fazanten jagen. Verder is de interactie tussen Thibault
en André uberhaupt leuk, door de droogkomische uitstraling van Thibault en het
blijmoedig kruiperige gedrag van André.
Wat verder komisch is, is de reactie van de twee middeleeuwsers op deze tijd.
Een rode auto wordt voor een draak aangezien en kort en klein geslagen, van
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autorijden worden ze ontzettend misselijk, licht en electriciteit zijn een mirakel,
dus de keuken verandert binnen korte tijd in een slagveld. Ze wassen zich in het
toilet (‘wat een helder water!’), willen de ‘opgesloten mensjes’ in de televisie
vrijlaten en laten boeren en scheten in een duur restaurant. Waar André, tot
verbazing van de rest van de gasten, natuurlijk netjes op de grond zit te wachten
op botjes die zijn meester hem toewerpt. Julia ondergaat hun acties gelaten,
aangezien ze er van uit gaat dat haar ‘neef’ door een bijna-verdrinking aan een
hersenbeschadiging lijdt. Haar onsympathieke verloofde vreet zich telkens op van
woede. En als laatste zitten er ook nog enkele leuke special effects in de film: een
monster uit een heksenketel en het reizen door de tijd.
Al met al is het geen hoogstaande film, maar voor een avondje simpel plezier
volstaat hij uitstekend!.
Sylvia Lemkowitz
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Hakken
Beste liefhebbers van geweld met zwaard en schild,
Sinds enige tijd oefenen we met een aantal enthousiaste mensen een keer per
week het betere latex-hakwerk. Een oefenavond bestaat uit de volgende
onderdelen:
Ø Een korte warming-up (dus geen conditietraining) scheelt een hoop
blessures
Ø Een set basisslagen en afweringen
Ø Vrij sparren, met wisselende partners (bv. om de 10 minuten doordraaien)
Ø En als laatste een cooling-down (scheelt spierpijn)
We oefenen op maandagavond in een
gymnastiekzaal Leiden Zuid-West (de
Muziekbuurt). We beginnen om 20:00 uur, en
de training duurt ongeveer anderhalf uur.
Buiten die tijd hebben we recht op gebruik
van kleedkamer en douche. Er zijn (voor een
schappelijke prijs) oefenwapens voor deze
trainingen te koop. Zelf wapens meenemen
mag ook, mits ze veilig zijn. Bedenk wel dat
ze slijten! Aan de andere kant is dit de
gelegenheid om eens je nieuwe aanwinst uit te
proberen voor de live echt begint.
We zijn geen Arcana-activiteit, hoewel we
uiteraard wel sterk Arcana-gerelateerd zijn,
vandaar natuurlijk dit bericht in de Foliant.
Leden hoeven echter geen Arcana-lid te zijn.
Als we (te) groot worden, kunnen we altijd
nog besluiten een stichting of vereniging te
worden. Voorlopig heb ik mij opgeworpen als penningmeester, maar als er
vrijwilligers zijn om dit over te nemen, delegeer ik deze taak gaarne.
Als je een keer als introducé mee wilt komen, is het gratis. Als je wekelijks mee
wilt trainen, kun je lid worden. Heb je hier belangstelling voor, bel dan naar 0715723621. Tips en ander opbouwend commentaar zijn ook van harte welkom.
Vriendelijke groet,
Sander -Nilfisk/Björn Again- ten Napel
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Notulen ALV
RSV Arcana - Algemene Ledenvergadering 10 februari 2002

Aanwezig: 26 stemgerechtigde leden, waarvan vijf bestuursleden.
(Sommige leden komen tijdens de vergadering binnen, waardoor het totaal aantal
stemmen tijdens de tellingen vaak minder is dan 26. not.)

1.
Opening
De voorzitter opent de vergadering om 15:37 uur.
2.
Agenda
Omdat het vereiste aantal stemgerechtigde leden op dit moment (nog) niet wordt
gehaald, zal het vaststellen van de statuten (punt 6) pas later in de vergadering
aan de orde komen.
3.
Post
Alleen de gebruikelijke rekeningen, folders, aanmeldingen en verzoeken om
informatie.
4.
Mededelingen
Het bestuur vraagt de leden zich als vrijwilliger te melden. Er is in het bijzonder
iemand nodig voor de kleine requisieten en de bijbehorende administratie, maar
ook de kerngroep in het algemeen kan versterking gebruiken. De capaciteit is
kleiner dan vorige jaren en gaat waarschijnlijk nog kleiner worden. Casper van
Dijk en Martin Welsh zullen hierover iets schrijven in de eerstvolgende Foliant.
5.
Notulen ALV 28 januari 2001
Deze zijn gepubliceerd in de eerste Foliant van 2001 en worden door de
vergadering goedgekeurd en vastgesteld.
7.
Jaarverslag van de secretaris
Arcana had in 2001 170 betalende leden, dezelfde orde van grootte als in vorige
jaren. Hiervan waren 36 nieuwe leden, een normaal verloop.
Verder is één of meer keren post gestuurd aan 23 personen die uiteindelijk niet
betaalden. Het versturen van post aan wanbetalers wordt, door een goede
samenwerking met de penningmeester, steeds minder. Een deel van deze
wanbetalers bestaat uit mensen die zich inschrijven voor een evenement en, als ze
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horen dat er geen plaats meer is, besluiten ook het lidmaatschap niet te betalen.
De inschrijving voor 2002 is sneller gegaan dan vorig jaar, omdat mensen zich zo
snel mogelijk willen inschrijven om kans op een plaats te hebben.
Het jaarverslag wordt goedgekeurd met 13 stemmen voor, 0 tegen, 8
onthoudingen.
8.
Geschillencommissie (verslag, décharge en installatie)
De geschillencommissie bestond in 2001 uit Mario de Jongh, Ide Nentjens, Eeke
Anne de Ruig met Annis Kouwenberg en Tjalling Spaans als reservelid.
Verslag: Ze hebben het beloofde exemplaar van geschillenprocedure van vorige
geschillencommissie niet ontvangen, er zijn geen geschillen geweest.
Het jaarverslag wordt goedgekeurd met 13 stemmen voor, 0 tegen, 8
onthoudingen.
Richard Jansen stelt voor om royement slechts mogelijk te maken na een nietbindend advies van de geschillencommissie. Dit voorkomt stemmingmakerij. Het
bestuur is ervoor om dit voor wanbetalers niet te laten gelden, bij ontzetting uit
lidmaatschap wegens wangedrag wel. Dit zal in het huishoudelijk reglement
worden meegenomen.
De geschillencommissie wordt onder dankzegging gedéchargeerd.
De nieuwe geschillencommissie, bestaande uit Eeke Anne de Ruig, Marco
Lammers, Richard Jansen en reserveleden Sander ten Napel en Erik Vinken
wordt geï nstalleerd.
Léon van Ee heeft de geschillenprocedure en zal ervoor zorgen dat deze aan de
commissie wordt toegezonden.
9.
Jaarverslag van de penningmeester en advies van de financiële commissie
Volgens de balans is er klein verlies over 2001 van ongeveer ƒ 1200,=.
De penningmeester merkt op dat de helft van de bankbetalingen (contributies en
deelnamegelden) voor 2002 niet geheel correct waren; dit komt zowel omdat de
prijzen per 2002 veranderd zijn, als door verkeerde omrekeningen van guldens
naar euro’s en vice versa.
Daarna wordt de winst- en verliesrekening doorgenomen.
De post materiaal is kleiner uitgevallen dan begroot omdat we weinig gemaakt
hebben vanwege weinig mankracht; in plaats daarvan is er meer kant-en-klaar
ingekocht en is er meer uitgegeven aan maskers, kostuums, grime en requisieten
dan oorspronkelijk begroot.
Bij Live XII waren er problemen door de MKZ, maar de Live heeft toch quitte
gedraaid. De verzekering was wel afgesloten, maar we hebben nooit een rekening
gehad, de papieren bleken zoek. We overwegen nu een doorlopende verzekering.
De post “Onvoorzien” bestaat uit schade aan de bus, een kwijtgeraakte portofoon
en ontsmettingsmiddelen.
14

Horror I is niet doorgegaan in 2001, dat wordt pas in 2002 omdat de locatie
zodanig strenge regels wat betreft geluidsoverlast en dergelijke stelde dat we hem
moesten annuleren.
Bij Live XIII was de locatie erg duur, en er waren meer transportkosten omdat we
nu ook een tweede busje huren. Er waren weinig inkomsten uit de bar omdat we
de bar moesten afkopen om zelf drank te kunnen verkopen. Er is veel geld gaan
zitten in het vervangen en aanvullen van maskers. De post “Onvoorzien” bestaat
uit schoonmaakkosten, de beheerder vond de eetzaal niet goed genoeg
schoongemaakt.

De ALV suggereert dat de locatie St. Walrick niet kostendekkend te maken is; de
penningmeester legt uit dat er zo was begroot dat de extra locatiekosten betaald
konden worden uit de winst op Live XII.
De overige evenementen waren niet geheel kostendekkend: één wapenworkshop
is uitgevallen maar kostte wel huur, en het ALV-banket had veel afzeggingen. De
ALV vraagt of het mogelijk is om dat geld toch innen. Het bestuur geeft aan dat
dit niet terecht is wanneer men bijvoorbeeld wegens ziekte afzegt, dat het innen
van dit geld moeilijk en tijdrovend zou zijn; bovendien is er geen sprake van een
structureel probleem.
Vervolgens brengt de financiële commissie haar verslag uit:
Zij hebben één controle uitgevoerd, alle uitgavenposten doorgelopen, en niets
onregelmatigs aangetroffen. Er is wel een advies voor het volgende jaar: de
barkas is niet goed te controleren omdat de schrapkaarten in verschillende
denominaties worden uitgegeven. Geadviseerd wordt om de schrapkaarten per
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denominatie te nummeren, zodat de inhoud van de barkas gecontroleerd kan
worden. Verder merkt de commissie op dat het verlies over 2001 niet
onrustbarend is, we hebben een aantal jaren gehad dat we winst draaiden en
gebruiken hiervan nu een deel voor investeringen.
De financiële commissie geeft een positief advies over het jaarverslag van de
penningmeester.
Het jaarverslag wordt goedgekeurd met 13 stemmen voor, 0 tegen, 8
onthoudingen.
10. Financiële commissie (verslag, décharge en installatie)
De financiële commissie bestond in 2001 uit Richard Jansen en Gerard Bloemers.
Verslag: zie vorige punt.
Het jaarverslag wordt goedgekeurd met 12 stemmen voor, 0 tegen, 9
onthoudingen.
De financiële commissie wordt onder dankzegging gedéchargeerd.
Richard Jansen en Gerard Bloemers stellen zich beschikbaar voor de financiële
commissie voor 2002.
De commissie wordt in deze samenstelling geï nstalleerd.

11.

Verkiezing bestuur (en 12. Bestuurswisseling)
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Er is geen tegenbestuur aangemeld. Het voorstel van het huidige bestuur is om het
bestuur in de huidige samenstelling voort te zetten. Dit voorstel wordt
aangenomen met 13 stemmen voor, 0 tegen, 8 onthoudingen.
Het bestuur bestaat dus nog steeds uit: Martin Welsh (voorzitter), Inez Boone
(secretaris), Léon van Ee (penningmeester), Renz Klerks (materiaalbeheerder),
Casper van Dijk (evenementencoördinator).
13. Begroting 2002
De begroting voor 2002 is grotendeels gebaseerd op de realisatie van 2001. Deze
wordt met de vergadering doorgenomen.
Er komt een voorstel om de post “Grime” nog verder te verhogen, gezien de
kosten in 2001; de penningmeester wijst dit af omdat deze post al verhoogd is, en
er vorig jaar veel eenmalige aanschaffen gedaan zijn.
Men vraagt zich af of het eigen risico voor de bus afgekocht of verminderd kan
worden, de penningmeester kijkt ernaar.
De ALV vraagt waarom de winst op drank lager begroot is dan normaal? Dit is
vanwege de realisering vorig jaar; ook wordt er voorzichtiger begroot omdat we
in 2001 een klein verlies hadden.
Voor Horror I is alle benodigde materiaal onder de post “Kleine requisieten”
gezet vanwege de kleine bedragen waarom het gaat. Er is geen barwinst begroot
omdat het een veel korter en kleiner evenement is. Bij de post “Transport” is
uitgaand van vrijwilligers die een benzinevergoeding ontvangen, er wordt geen
bus gehuurd.
Bij de post “Materiaal” wordt opgemerkt dat de flitslampen bijna op zijn en
steeds moeilijker leverbaar worden; de penningmeester zegt dat in 2003 de
voorraad op zal raken, de aanschaf van nieuwe zal in dit jaar begroot worden.
Als overige evenementen staan gepland: ALV-banket, 2 wapenworkshops en een
vechtworkshop.
De begroting wordt zonder wijzigingen goedgekeurd met 14 stemmen voor, 0
tegen, 11 onthoudingen.
6.
Vaststellen statuten
Het bestuur stelt vast dat Arcana op het moment van de ALV 118 betalende en
dus stemgerechtigde leden heeft, en dat voor een geldig ALV-besluit over de
statuten tenminste één vijfde hiervan aanwezig moet zijn. Aangezien er bij de
behandeling van dit agendapunt 26 betalende leden aanwezig zijn, is het quorum
gehaald.
Het bestuur dient twee moties in:
Motie 1: De Algemene Ledenvergadering van Rollenspelvereniging Arcana,
bijeen op 10 februari 2002, besluit statuten voor de vereniging vast te stellen en
deze vast te leggen in een notariële akte.
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De ALV stemt unaniem (26 stemmen) voor deze motie.
Motie 2: De Algemene Ledenvergadering van Rollenspelvereniging Arcana,
bijeen op 10 februari 2002, besluit Martin Alexander Welsh aan te wijzen om
uitvoering te geven aan het besluit betreffende de statuten.
Deze motie wordt aangenomen met 25 stemmen voor, 1 tegen.
14. Wat verder ter tafel komt
Geen punten.
15. Rondvraag
·
Sander ten Napel kondigt aan dat 3 maart a.s. Leprecon (tafel-)
rollenspeldag is in Catena Leiden.
·
Richard Jansen biedt zich aan voor het maken van grote requisieten.
·
Michiel Schillhorn van Veen roept mensen op om zich als bestuurslid voor
De Ronde Tafel beschikbaar te stellen.
·
Marco Lammers vraagt zich af of de horror-live wel de moeite waard is,
gezien de capaciteitsproblemen in de kerngroep. De aanwezige organisatoren van
de horror-live wijzen erop dat ze dit uit belangstelling voor het evenement doen,
en niet méér kerngroepwerkzaamheden zouden gaan doen als er geen horror-live
zou zijn.
·
Léon van Ee gaat als penningmeester in overleg met de financiële
commissie over een ander systeem van schrapkaarten. Hij wil nieuwe
schrapkaarten maken, met verschillende kaarten voor verschillende waarden. Dit
worden kaarten met 7 dan wel 14 eenheden voor 5 c.q. 10 euro. Dit is een
prijsstijging van 5%, maar we zijn nog steeds goedkoper dan andere
verenigingen. Het kan ook zijn dat er alleen kaarten van 7 eenheden komen.
Jonas Norrby wijst erop dat De Bolk een schrapsysteem gebruikt dat al een jaar
naar tevredenheid werkt.
·
Martin Welsh verzoekt om afwashulp voor na het eten en wil voor zijn
verjaardag graag een voorzittershamer.
16. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 18:15uur.
Martin “Bush” Welsh
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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 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. Je krijgt ook je rolinformatie op de figurantendag.
Onder de kostuums draag je het liefst neutrale donkere
kleding. Je wordt verzocht naar de live het volgende
mee te nemen: zwarte bloes en/of trui; zwarte maillot,
legging en/of (jogging)broek; stevige riem; laarzen
en/of stevige schoenen. Het is niet echt sfeervol als je
gaat figureren met een boerentuniek of monstergewaad
aan, met daaronder een spijkerbroek en sportschoenen.
Kun je vóór je naar de figurantendag afreist, uitzoeken
of je alles hebt (en anders op de figurantendag aan de
bel trekken)?
Voor de figurantendag ontvangen alle figuranten het spelreglement en de
figurantenmap. Lees vooral het spelreglement alsjeblieft goed door vóór de
figurantendag en maak aantekeningen van wat je niet duidelijk is. In de
figurantenmap vind je een routebeschrijving naar Oosterhout en allerhande
praktische informatie met betrekking tot de live. Mocht je hierover nog vragen
hebben, dan kun je die ook op de figurantendag beantwoord zien.
Hopelijk tot ziens op de figurantendag!

Lilian Stigter en Casper van Dijk
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Wie was wie op live XIII?
Ook zo nieuwsgierig naar wie er nu schuilgaat achter die ingewikkelde namen
met Ibn Ibn Ibn Hatschie enzo? Hieronder de lijst van personages op live XIII,
met hun echte namen.
Achmea Bank
Ako Batang
Annesta van Klaveren
Armijn
Arnoud van der Boeggeest
Balthasar den Havik
Barchor
Björn Ågain, voorheen Nilfisk
Broeder Iotonchus
Calesta
Carat
Convivax, Meester
Cornelius
David
Dirkie Rooienburgh
Dr. Asparagus Tarragon (RIP)
Eclipse
Elric
Fly Dante
Garod
GBogou 'N Guessan Nago
Glorelain (II)
Grauw 'Klauw' Rmrch'r
Gregorius
Grimilde Petronella AN van
Hogerehuis
Hector Robin
Heronius
Hiro-Daro
Humus
Hun-drah (RIP)
Indriël Rayizhen
Jean Jacques le Blanc
Kai Poliarnik

Kino Verburg
Peter Dik
Eeke Anne de Ruig
David Gilijamse
Arvid Kappe
Bas Paap
Gunther Godefridus
Sander ten Napel
Gerard Bloemers
Michiel Magnée
Kim Blogie
Christiaan Lam
Arjan van Reeuwijk
Dave Vlegels
Rob Goedemans
Raymond Kales
Nicolet Kruijt
Erik van Looy
Bernard Piavaux
Stefan Strybol
Alphons Dragt
Jimmy Raaijmakers
Marco Lammers
Ide Nentjes
't Nelleke Baldé
Gilijamse
Tjalling Spaans
Harald Honsbeek
Bart Aarts
Rob Goedemans
Annemiek Scholten
Tim van den Ban
Martijn van Beers
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Kilian Quigley
Jacob Boersma
Kyra Kalliphon
Bibi Boom
Lambiek Al Dente
Bram van de Pas
Lotov Trobbel
Eric Vinken
Luca al Dente
Gilbert van Zeijl
Madame Antoinette de Pompidoux
Michel Manschot
Maddox
Mario de Jongh
Maeve
Daniëlle de Boe
Magnus
Erik Beukenkamp
Marandrax, Meester
Gilad Peltier
Missis Embroidery Tarragon
Shirkit Nieuwland
Nele al Dente
Cathelijne Kloks
Olaf Knudson Skegjöld
Don Kwast
Orion Falls
Joris Pieterse
Philippe Remy Martum Buonaparte De Cees van den Ban
Cour.
Pulsar
Toon Krijthe
Rashad el Kimir
Patrick Ultzen
Roeland Verkerke
Marco Grippeling
Salomé Jumelet
Sandra van Bodegom
Sanka Ra
Marcel Oerlemans
Shirasaki Okura
Reinoud van Leeuwen
Simon (RIP)
Jacco Kwakkel
Stapper
Delano van der Meer
Thalien
Mark Bassant
Thlk
Katinka van de Pas-Schoonen
Torak
Tony Aker
Uma Guma
Annis Kouwenberg
Val-drah
Anja Goedemans
Wel-drah
Maurice Lomans
Zeddicus z'Ull Zorander
Martin van Malten
Zlata Rakelings
Babeth van Son

Inez Boone
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Wie is wie in Elerion?
Leve Leta! Uh, wie? Leta! Wie is dat dan? Onze Keizerin, Leta de Eerste! Oh ja
joh? Ook in Elerion zijn er personen waarvan iedereen wel eens gehoord heeft.
Publieke figuren, bekend bij zelfs de meest achtergebleven geitenhoeders. Maar
als je voor de eerste keer meedoet met een Arcana live, dan sta je mooi met je
mond vol tanden. Daarom vind je hier een lijstje met namen die iedere kolonist in
de Wilde Landen wel eens heeft horen noemen, rondgebazuind door de
stadsomroeper of stilletjes gefluisterd in een hoekje van de kroeg.

Het hof te Elerion
Leta I is, zoals bekend, Keizerin over Elerion inclusief de Wilde Landen.
Prinses Shagar is de dochter van Keizerin Leta, ondertussen een flinke peuter.
Paladijn Rodwyn is Legeraanvoerder van het Keizerrijk.
Senator-Magister Zippolantis is hofmagiër en voormalig avonturier.
Jonker Pieter Drooglever is de persoonlijke scribent van Keizerin Leta.
Huurlingenleider Arnon D'Uque, gerenommeerd strateeg, is nu gepensioneerd.
Grootvizier Ka Rashid was korte tijd Keizer, voordat Leta hem verjoeg.
Senator Bertrand Verwaert is een vernieuwingsgezind lid van de senaat.

Binnen de Wilde Landen
Idelette de Biënhof is de officiële residente van de Wilde Landen.
Heer Heinrich van Micken is een jager op abominaties in dienst van de kroon.
Katmens Klauw is bisschop van de Kerk van de Generaal.
Sanka Ra is bisschop van de pas geaccepteerde Kerk van de Zon.
Rashad El Kimir is bisschop van de Kerk van de Jaden Hemelkeizer.
Humus is bisschop van de Kerk van de Natuur.
Paladijn Elric is hoge rechter binnen de Wilde Landen, en bovendien Burggraaf
van Muggestein tot Waterga.
Rode Ridder Torak is Baron van Riva.
Gravel von Trox is leider van het naar hem genoemde huurlingengilde.
Gildeleider der Bezweerders is Magistra Mithras.
Gildeleider der Magiërs is Orian Falls.
Paladijn Bjorn Agaen is Jonker van Sonnema.
Jeromme Mollema is de onlangs overleden Burggraaf van Geelvoorde.
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Meester Marandrax is Burggraaf van Nezbit.
Philippe Troffels is Baron van IJzerhart.
Yves Huijgens is Baron van Kalperwolde.

Elders in Elerion
Hertog Dragomir van Batori stamt af van vooraanstaande adel in het noorden van
Pelinor (en is ook bekend vanwege zijn geliefde echtgenote GwendolynV).
Magister Pamphoun is een berucht necromantisch onderzoeker te St. Albry.
Runemeester Mabelis is een vermist runemeester, gespecialiseerd in teleportaties.
Runemeester Zyfanty is vermist runemeester, gespecialiseerd in bezweringen.
Johan Wouters en Casper van Dijk
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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 geen inschrijfformulier, omdat de live in principe vol zit,
zowel voor spelers als voor figuranten. Als je je ingeschreven hebt, maar je
lidmaatschap voor 2002 nog niet betaald hebt, doe dat dan zo snel mogelijk!
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 bank-rekeningnummer 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 EvereZuid, Eversestraat 1, 1140 Evere.
Vermeld alsjeblieft je naam en het nummer van de live. Dit rekeningnummer is
alleen voor betalingen aan Arcana.
Lilian Stigter en Casper van Dijk
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Agenda
2002:
Maart:
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 XVIII “Bloedbad” in De Kalei, Dilsen-Stokkem. Informatie via Oneiros,
00-31-33241410, homepage: www.oneiros.org.
22, 23 en 24 maart: Stichting Malatië houdt een Koninkrijk Malatië weekend.
Voor informatie zie de website van Malatië: www.malatie.nl.

April:
5, 6 en 7 april: Dumnoni organiseert Destiny V.
13 april: Cauldron organiseert “Formanterra II”. Info: cauldron.bene.ws.
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).
14 april: Cauldron organiseert de live action bloodbowl game “Clubs & Skulls”.
Info: cauldron.bene.ws.
19, 20 en 21: Manticore's vijfde live roleplaying weekend “Terug Naar
Kasteldonk” in Le Marteau Longue, Arbre. Informatie: email arjaan@hotmail.com of kijk op de site www.oneiros.org/manticore
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.
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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: Ring IV, “Duistere Hoop” van Ring of Doom te Maredsous.
Meer info op de Ring of Doom pagina ringofdoom.bene.ws.
27 en 28 april: Unicorn organiseert hun Cyclus XIII, ‘De aankondiging’ in Heurean-Famenne. Voor meer info mail johan_morel@hotmail.com of bel 09
220 00 17 of kijk op netlash.com/unicorn.

Mei:
3 mei: Eternica organiseert Horror ‘248’. Voor info zie www.eternica.com.
3, 4 en 5 mei: Moots I van Malatië.
www.malatie.nl
4 mei: Eternica organiseert Eternicaans Avontuur VI "De Branding" in 'Ten
Brink', Herentals in België.
www.eternica.com
24, 25 en 26 mei: Ravenskeep Adventures organiseert Call X in Bentveld.
www.ravenskeep.nl
24, 25 en 26 mei: Caege XI "Contemplatio". Volgeboekt voor spelers...
figuranten nog welkom.
www.oneiros.org
31 mei tot en met 2 juni: Barbaria Adventures organiseert Circus Macabre in het
Veerse bos (Zeeland)
Voor meer info email Wouter Apner
apner@zeelandnet.nl
Juni:
16 en 17 juni: Attila organiseert een outdoor roleplay evenement te Diever.
Informatie vind je op de Attile website: www.attilalrp.nl.
28, 29 en 20 juni: Barbaria Adventures organiseert Heyres Cracht in het Veerse
28

bos (Zeeland)
Voor meer info email Wouter Apner
apner@zeelandnet.nl

Juli:
5 tot en met 8 juli 2002
Malatië organiseert Summoning VII.
Voor informatie zie de website van Malatië
www.malatie.nl
26, 27 en 28 juli : Avatar, de belgische variant van de Summoning.
www.larp.be/avatar
28 juli tot en met 2 augustus: ']Dans der Dageraad'
Locatie: Larserbos, Lelystad, Nederland
Meer info op www.dansderdageraad.nl of email naar info@dansderdageraad.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:
13, 14 en 15 september: Manticore VI in De Kalei te Dilsen-Stokkem, België.
Informatie: email arjaan@-hotmail.com of kijk op de Manticore site
www.oneiros.org/manticore
20, 21 & 22 september: Ravenskeep organiseert Call XI in Bentveld.
www.ravenskeep.nl
27, 28 en 29 september: Eternica organiseert live XVIII "de Terugkeer" in de
Kalei, België.
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www.eternica.com
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

32

