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Beste leden,
De Foliant ploeg zit vanavond een beetje bibberend achter de computer… Dit is
de eerste Foliant in jaren zonder de steun van Casper (als we dat maar gaan
redden!) Hierbij als eerste een bedankje aan Casper voor zijn jarenlange inzet!
Wat hebben we te bieden in deze Foliant? Natuurlijk een verslag van de ALV.
Als jullie er niet bij geweest zijn, hebben jullie iets gemist dat door dit verslag
niet goed gemaakt kan worden: de sfeer en vooral het banket… Als aanvulling op
de notulen is de beleidsnotitie van onze voorzitter ook opgenomen. Daarnaast zijn
er de officiële aankondigingen voor de live (er is nog plaats voor figuranten), voor
de figurantendag en de wapenworkshop.
Sander ten Napel geeft uitleg over het oefenen met latex wapens bij Kling,
bovendien heeft hij samen met Don Kwast een mysterieuze Noorderling
gevonden die zijn kennis van de Noorse taal met ons wil delen. Verder hebben
we een artikel over de afgelopen Horror Arcanae live en de aankondiging voor de
volgende. Als je er bij durft te zijn ben je van harte welkom!
Let op: na het overdragen van het secretarisschap is de postbus in Leiden
opgeheven, het nieuwe postadres van Arcana is:
Rollenspelvereniging Arcana
Wilhelminalaan 61
2625LG DELFT
Dit keer geen illustraties van leden, of van veelbelovende fantasy artiesten, maar
een collectie bij elkaar geraapte stoere krijgers. We plaatsen natuurlijk liever
illustraties van leden, dus lever voor half mei jouw fantasy- of middeleeuwse
kunst in bij de redactie en het wordt zeker geplaatst.
Lilian Stigter, Marcel Oerlemans, Gerard Bloemers
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Verslag Algemene Ledenvergadering
De ALV vond plaats op zondag 26 januari 2003 om 15.00 uur in
studentensociëteit “ De Bolk”, Buitenwatersloot 1-3, Delft

Opening
De voorzitter opent de vergadering om 15:18.

Agenda
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

Post
Er is geen belangwekkende post binnengekomen.

Mededelingen
De statuten zijn nog steeds niet vastgesteld, vanwege laksheid notaris en niet
voldoende aansporing door de voorzitter.

Notulen ALV 10 februari 2002
Naar aanleiding van punt 8: het reglement van de geschillencommissie is door
Sandra van Bodegom twee keer opgestuurd. De notulen hoeven niet gewijzigd te
worden omdat deze slechts vermelden dat het reglement niet is ontvangen. De
notulen worden vastgesteld.
Jaarverslag secretaris
Het aantal leden is al jaren redelijk constant, en schommelt tussen de 150 en 170.
Er is een licht verloop zodat het ledenbestand zich langzaam vernieuwt. De
inschrijving voor de lives gaat erg snel; dit is al zo sinds live X.
Half 2002 heeft Toon Krijthe de personage-administratie overgenomen, sinds
2003 ook de ledenadministratie. Het nieuwe correspondentie-adres van Arcana
wordt Toon’s adres, de postbus in Leiden komt te vervallen. Zie de aankondiging
in deze Foliant.
Geschillencommissie
Bush leest het verslag van Eeke Anne de Ruig voor: er zijn geen geschillen
geweest. De oude commissie wordt gedechargeerd. De geschillencommissie voor
2003 zal bestaan uit Jimmy Raaijmakers, Eeke Anne de Ruig en Don Kwast. De
reserve-leden worden Eric Vinken en Johan Wouters. De nieuwe
geschillencommissie wordt geïnstalleerd.
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Eeke Anne heeft opgemerkt dat afgesproken moet worden wie het protocol krijgt.
Haar wordt gevraagd dit te verspreiden onder de nieuwe leden.
Jaarverslag penningmeester en verslag financiële commissie
Balans: Over 2002 is er zo'n € 360 verlies gedraaid.
Verlies en winst:
o De post “ Materiaal” is veel hoger dan begroot. De voorraad is enorm
toegenomen. Dit staat niet op de balans omdat onze voorraad niet courant
(matjes) is en moeilijk te waarderen (maskers, monsters). Bovendien wordt er
samengewerkt met een bedrijfje van leden, Elegast. Deze gebruiken ook onze
voorraad en rekenen die met ons af tegen workshop-prijzen. Arcana profiteert
hiervan omdat Elegast zuiniger werkt dan de gemiddelde workshop-deelnemer
en er dus minder materiaal gebruikt wordt dan waarop onze prijzen berekend
zijn.
o De post “ Verzekering” is nul in 2002 omdat Nationale Nederlanden niet
reageerde. We hebben nu een doorlopende verzekering bij Generali, met dank
aan Michel Mansschot.
o Post “ Grote requisieten”: de onderwereld-live was erg duur. Deel ervan is
investering (electronica, lampen) maar omdat dit bij boeken moeilijk te
scheiden bleek, is alles als requisiet geboekt. Daarom is de post “ Roerend
Goed” lager uitgevallen en de post “ Requisieten Live XIV” hoger.
o De Horror-live heeft goedkoop gekookt, en winst gemaakt op de bar. In totaal
is er € 40 winst gemaakt.
o De barwinst is weer op het oude niveau sinds we de prijzen per 2002 licht
verhoogd hebben. Meer winst maken hoeft niet, vindt het bestuur.
o Vraag Don: waar zijn de inkomsten van materiaal van Elegast te vinden? Deze
staan onder “ Bijdrage Materiaal” onder het kopje “ Overige evenementen”.
o Casper: als je voorraad materiaal meetelt zouden we geen verlies hebben.
Moeten we dan geen voorraadadministratie bijhouden? Om eerder genoemde
redenen (niet-courantheid van de voorraad en veel administratie) doen we dit
niet.
o De penningmeester merkt op dat lives nu quitte draaien door discipline van de
diverse groepen, maar dat hij mensen steeds vaker moet afremmen omdat
dingen financieel gezien niet kunnen.
o Hoe groot is Arcana’s spaarpot? De post “ Spaartegoed” bevat de
binnengekomen inschrijvingen, de post “ Algemene Reserve” is onze spaarpot.
Deze is € 5000. Eén live kost € 7000, dus dat is iets te weinig om één live te
kunnen annuleren op het laatste moment. Volgens de penningmeester klopt het
wel omdat je altijd wel wat terugkrijgt, en we voldoen wel aan de oude wens
5

van een reserve van ƒ 10000.
o Financiële commissie: de kas en bankoverzichten kloppen. Af en toe waren er
kleine kasverschillen, maar die waren miniem en verklaarbaar (kleiner dan een
paar euro, op duizenden euro’s in kas). De commissie stelt voor om het
verslag goed te keuren.
o Het verslag wordt goedgekeurd met 28 stemmen voor en 3 onthoudingen.
Financiële commissie
Verslag: zie vorig punt. De commissie wordt gedechargeerd. De nieuwe
commissie, bestaande uit Richard Jansen en Gerard Bloemers, wordt
geïnstalleerd.
Verkiezing bestuur
Het bestuur voor 2003 zal bestaan uit Martin Welsh (voorzitter), Toon Krijthe
(opvolger van Inez Boone, secretaris), Leon van Ee (penningmeester), Renz
Klerks (beheer) en Casper van Dijk (evenementencoördinator).
Het bestuur wordt verkozen met 21 stemmen voor en 5 onthoudingen.
Bestuurswisseling
Inez Boone wordt bedankt en Toon Krijthe wordt welkom geheten.
De voorzitter komt met een beleidsnotitie (opgenomen in deze Foliant).
Kernpunten zijn:
o Arcana wil andere groepen leden faciliteren in het aanbieden van
evenementen. Deze moeten dan wel aan bepaalde eisen voldoen.
Belangstellenden worden verzocht om contact op te nemen met Casper van
Dijk.
o Het voorstel wordt gedaan om de deelnamegelden van de fantasy-lives te
verhogen. De rek is eruit, alles is duurder geworden maar het deelnamegeld is
al jaren hetzelfde gebleven.
o Locaties blijven een probleem. Er is weinig respons op oproepen. Dit
voorjaar hebben we een locatie geboekt die niet vooraf is bekeken; deze is
wel mooi maar niet optimaal (keuken verdeeld over 3 kleine keukens, een
aantal deelnemers moet in tenten slapen, er zijn te strikte reglementen tegen
geluidsoverlast). Daarom hebben we besloten geen locaties te boeken die niet
bezocht zijn. Omdat er niemand tijd heeft om locaties te bezoeken kan het
gebeuren dat er hierdoor te zijner tijd geen lives meer georganiseerd kunnen
worden. Bij dezen een dringende oproep voor mensen die locatiebezoeken
willen plannen en uitvoeren. Dit kan ook door spelers gedaan worden.
o De huidige aanvoerder van de kookploeg, Ruud de Boo, wil op termijn
daarmee stoppen. Er wordt een opvolger gezocht.
Spontaan bieden zich diverse vrijwilligers aan voor het locatie-spotten.
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Er wordt benadrukt dat er voor nieuw te organiseren evenementen aparte
kerngroepen moeten ontstaan. Die hoeven zich niet compleet aan te melden, er
kan ook gewerkt worden met bijvoorbeeld oproepen in de Foliant.

Begroting 2003
o De KvK-bijdrage is hoger vanwege de notaris. Bij “ Algemeen” is de
verzekering erbij gekomen.
o De post “ Materiaal” is verhoogd, dit vanwege het feit dat Elegast van ons
inkoopt. Het doel is dat er evenveel materiaal uitkomt als ingaat.
o Live XVI:
o Live XVI heeft een heel hoge post “ Locatie”, ook vanwege de kosten van de
tenten voor het overnachten van de spelers. Bovendien krijgen tentslapers een
gratis drankkaart als compensatie voor het ongemak.
o Het eten wordt wat duurder, al zouden we er liefst nog iets meer aan uitgeven.
o Vanwege de plannen is er deze live een extra busje nodig.
o De bijdrage aan “ Algemeen” is verhoogd vanwege nu algemeen geboekte
verzekering.
o Live XVI gaat al met al € 1000 verlies draaien. Daar is weinig aan te doen
zonder op allerlei nodige dingen (wapens, kleding, requisieten) te bezuinigen.
De groepjes doen hun best.
Horror 2:
o Horror 2 doet geen “ Bijdrage algemeen”. De horror betaalt zijn eigen
administratiekosten om winst/verlies duidelijk te kunnen zien. Vraag: zou dat
er niet ook moeten zijn, vanwege de algemene verzekering? Ja, maar per
aantal deelnemers is dat minimaal. Dit moet er eigenlijk wel in als er meer
evenementen komen.
o Waarop is de hoogte van “ Onvoorzien” gebaseerd? Het is eigenlijk gewoon
een sluitpost.
Verhoging deelname-bijdrage per live XVII
o Leon moet mensen steeds vaker intomen, waardoor dingen niet kunnen. Dat
remt de creativiteit ook. Leon stelt voor om per live XVII de deelname-gelden
als volgt te verhogen: voor spelers van € 80 naar € 90, voor figuranten van €
48 naar € 55, voor crewleden van € 12 naar € 15. Hij heeft de inflatiecijfers
vanaf live I opgevraagd en berekend hoe de deelnamegelden zich zouden
moeten ontwikkelen. Onderhand lopen we achter. Bij figuranten is voorstel
hoger dan inflatiecorrectie, maar daar bleek al na live I dat dat bedrag te laag
was. Als je bijdrage live II corrigeert kom je wel op het voorgestelde bedrag.
o Dit doet hij niet per direct ook voor live XVI, omdat het een administratieve
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nachtmerrie is om met terugwerkende kracht een aanvullend bedrag vragen
van iedereen die al betaald heeft. (De Euroconversie heeft enorme problemen
gegeven, bijna geen enkele betaling die rond de jaarwisseling was klopte
precies.)

o

o

o
o

o

o

o Sander: is live XVI een
uitschieter? Leon heeft een grafiek
gemaakt waaruit blijkt dat het wel
steeds duurder wordt. De locatie
van live XVI is al goedkoper dan
gevreesd, met dank aan Mariëlle
die tenten betaalbaar wist te
houden (duurder dan eerste
schatting, maar goedkoper dan
eerste offertes). Je ziet wel
degelijk dat locaties gewoon
duurder worden.
o Sandra:
co-lidmaatschap
afschaffen. Maar dit bespaart wel
degelijk geld op verzendkosten en anders zou je weer apart moeten registreren
wie geen boekje wil ontvangen, dat is administratief voorlopig lastig.
Sommigen willen de Foliant liever electronisch ontvangen. Dit hangt een
beetje van Toon af, maar voorlopig slagen we er nog niet eens in om oude
Folianten via de website toegankelijk te maken. Bovendien zou het
verspreiding zonder betaling in de hand werken.
Kan het lidmaatschap niet hoger? Ja, maar het is kostendekkend, en het zou
niet eerlijk zijn om mensen die lid worden vanwege een workshop, of om mee
te doen met een horror-evenement op kosten te jagen omdat de fantasy-live
niet kostendekkend is.
Annis: kunnen we donaties stimuleren? Graag, maar je kunt er niet op
begroten. En we willen er niet te hard om vragen.
Maurice: als we na verhoging weer niet ophogen, raken we achter bij inflatie.
Leon: dat is niet zo erg, we zijn van de opstartkosten af dus we kunnen iets
onder de gecorrigeerde kosten van de eerste live blijven. Bedenk dat we ook
studenten als lid hebben.
Casper: zoveel rek zit er niet in hoor, begroting live XVII is nog steeds
afgeknepen vergeleken met de realisatie van de vorige 2 lives. Leon: nee,
vergelijk uitgaven vs. inkomsten, die zitten wel boven het gemiddelde van
vorige 2 lives.
Don: kunnen we een studententarief instellen? Maar dan mis je andere
minvermogenden, waarvan sommigen nog minder geld hebben dan studenten.
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En we willen niet overgaan tot het tonen van een salarisstrook ofzo. Het
begroot ook moeilijk.
o Spullen verhuren of tweedehands verkoop? Kost weer tijd. Renz: ik leen het
liever uit, dan hebben we het nog en kunnen we de resulterende goodwill
gebruiken om bij andere verenigingen gratis te lenen. Dit bevordert bovendien
het rollenspel, conform de statuten. Uitmaken of iets verouderd is, is moeilijk
want het kan ook voor andere nieuw op te zetten evenementen gebruikt
worden. Dus: zolang we het kunnen opslaan houdt Renz het het liefst.
o Don/Maurice: waarom niet meer verhogen? Het zit nu al hoger dan nodig is
om quitte te draaien. En de verhoging is best flink, € 10 is niet te
verwaarlozen.
o Hoe verhoudt de nieuwe prijs zich tot die van andere verenigingen? Leon: het
lijkt alsof we een beetje achterliepen. Eternica is nu 85, Oneiros 90, kampeerlives kun je niet vergelijken, Malatië zit in doorstart, was duurder met minder
faciliteiten.
Live XVII
o Live XVII heeft een goedkope locatie, dat geeft ademruimte. Hier hopen we
dus winst te kunnen maken. Maar dit is wel omdat Leon de bijdrage voor live
XVII verhoogd heeft.
o Is het mogelijk om meer mensen op live XVI mee te nemen, door met tenten
te werken? De keuken is verdeeld over drie locaties en kan dus moeilijk meer
deelnemers aan, de tent-kosten zouden stijgen. En er is geen wachtlijst om
mee te nemen momenteel.
De begroting, inclusief de door Leon voorgestelde inkomstenverhoging, wordt in
stemming gebracht. Voor: 23 Tegen: 0 Onthouding: 1. Hiermee is deze
aangenomen, inclusief de contributie-bijdrage.

Wat verder ter tafel komt
Niets ingebracht.

Rondvraag
o Eric Vinken: wil iedereen die nog niet per mail is benaderd aangeven of ze
wel of niet in een tent willen slapen?
o Don: in het kader van het opzetten van andere activiteiten: hoe kunnen mensen
contact met elkaar krijgen? Don wil hier alvast polsen wie van de aanwezigen
belangstelling heeft. Ook kunnen de Foliant en de website gebruikt worden
voor oproepen. Belangstellenden kunnen na de vergadering naar Don en
Casper stappen.
o Sander: 2 maart is er weer Leprecon (tabletop spellen) in Leiden. Verder is er
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Kling, vechten oefenen, in Leiden op maandag. Deelnemers zijn welkom. Er is
een aangepast programma; er geldt wel een minimumleeftijd. Kling krijgt een
eigen website met een link vanaf Arcana.
o Renz: Elegast bedankt Arcana voor de hulp bij het opzetten van hun
hobbyclub c.q. bedrijfje, en belooft vaker de administratie met Leon door te
nemen. Oproep voor inzet van vrijwilligers voor de fantasy-live qua wapens,
monsters, kleding, requisieten.
o Casper: wat betreft het aangeven of je in een tent wilt slapen de komende live,
er is gewoon een aantal mensen dat in tenten moet slapen. Dus ook al wil je
een bed, dan kun je nog in een tent moeten. De enige harde beperking is
wanneer het niet kan vanwege medische redenen. Bij figuranten hangt het ook
van de rol af.
o Leon: hulp voor na het eten en afwashulpen gevraagd.

Sluiting
Met dank voor de aanwezigheid en de belangstelling wordt de vergadering om
17:17 gesloten.
Inez Boone
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Beleidsnotitie 2003
Onderstaande tekst is voorgelezen op de Algemene Ledenvergadering van 26
januari jongstleden en is hier aangevuld met wat korte toelichtingen.

Activiteiten
Arcana organiseert tegenwoordig 3 evenementen per jaar (2 fantasy lives en 1
horror live), een beperkt aantal workshops en natuurlijk een ALV met banket.
Als bestuur zien wij ruimte voor meer activiteiten. We denken daarbij aan
activiteiten die huidige evenementen ondersteunen (workshops e.d.), maar vooral
aan nieuwe evenementen: rollenspel in andere genres en in andere stijlen.
Arcana is bereid deze nieuwe activiteiten zowel financieel als materieel te
ondersteunen, mits het gaat om:
o activiteiten die passen in de doelstellingen van Arcana;
o activiteiten die het huidige programma aanvullen;
o activiteiten die geen claim leggen op de huidige groep actievelingen;
o activiteiten die kostendekkend zijn.
Mensen met ideeën kunnen contact opnemen met het bestuur.
In eerste instantie zal Casper van Dijk (....) als evenementencoördinator het
aanspreekpunt zijn voor de initiatieven. Ideeën hoeven natuurlijk niet tot in
details uitgewerkt te zijn, wel verwachten we concrete, levensvatbare plannen
waarvoor ook voldoende actieve leden zich willen inzetten. Dus in géén geval ‘u
vraagt en wij draaien’!

Financiën
Op zich is Arcana een financieel gezonde vereniging. Wij hebben geen schulden,
hebben een behoorlijk aantal leden, en een indrukkende voorraad kleding,
wapens en andere requisieten.
Toch is de rek er een beetje uit: de deelnamegelden zijn al enkele jaren niet meer
verhoogd en alles is duurder geworden (eten, drinken, locaties, materiaal).
Gevolg is dat we ingrijpend moeten gaan bezuinigen op nieuw materiaal of dat
we de deelnamegelden moeten verhogen.
Zodadelijk, bij de behandeling van de begroting 2003, zal Léon dit laatste
voorstellen.
Bij het vaststellen van de begroting op 26 januari is bepaald dat de
deelnemersbijdragen met ingang van live XVII (najaar 2003) als volgt worden
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verhoogd: spelers van € 80 naar € 90, figuranten van € 48 naar € 55 en
crewleden van € 12 naar € 15.

Locaties
De locaties van de lives vormen een
terugkerend punt van zorg.
In de Foliant hebben het afgelopen jaar
verschillende oproepen gestaan om tips te
geven voor mogelijke locaties.
Daarnaast hebben wij de leden gevraagd
door de kerngroep geselecteerde potentiële
locaties te bezoeken en keuren op
geschiktheid.
Helaas is de respons op beide vragen
vrijwel nihil geweest.
Om te voorkomen dat wij eindeloos
terreinen moeten hergebruiken (ik denk
daarbij aan Epe en Oosterhout) is het zaak dat er nieuwe locaties bezocht gaan
worden.
Voor dit voorjaar hebben we in Ommen een terrein geboekt dat niet van tevoren
bekeken is. Het resultaat is een locatie die wel mooi is, maar verre van optimaal
is: er is geen centrale keuken, veel mensen moeten slapen in tenten, en er zijn
mogelijk problemen met geluidsoverlast.
De kerngroep heeft een lijst samengesteld met mogelijke locaties maar heeft niet
de tijd om deze te bezoeken.

En omdat wij geen locaties meer zullen boeken die niet bezocht zijn, komen er op
dit moment geen nieuwe locaties bij. Op termijn kan het gevolg zelfs zijn dat we
bij gebrek aan locaties geen lives meer organiseren.
Er zijn nog geen locaties geboekt voor 2004. Dat moet dit voorjaar gebeuren.
Wij hebben een persoon of personen nodig die de verantwoordelijkheid van het
vinden en bezoeken van nieuwe locaties op zich wil nemen. Hij of zij hoeft geen
lid van de kerngroep te zijn, maar moet natuurlijk wel overleggen met de
kerngroep.
Tijdens de ALV zijn er verscheidene mensen die zich opwerpen om te gaan
kijken, te chaufferen of hun auto beschikbaar stellen. En van dat aanbod zal
dankbaar gebruik worden gemaakt. Toch willen we óók iemand die selecteert,
kiest en boekt en de verantwoordelijkheid op zich neemt.
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Kookploeg
De kookploeg functioneert op dit moment onder leiding van Ruud de Boo.
Ruud heeft gezegd dat hij dit niet tot het einde der dagen wil volhouden.
Kortom: wij zijn dus op zoek naar een toekomstige opvolger.
Iemand die houdt van koken voor veel mensen, die binding heeft met Arcana en
haar activiteiten en die op enthousiaste wijze leiding kan geven aan een clubje
enthousiaste kokers.
Tot op heden geen reacties. Arcana heeft een bijzonder goede naam hoog te
houden wat het eten betreft en het zou toch erg jammer zijn als we over een
tijdje een cateringbedrijf in de arm moesten nemen.
Namens het bestuur,
Martin “ Bush” Welsh, uw liefhebbende (soms toch wel) voorzitter
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Kling
Wat is Kling?
In het jaar voor het ontstaan van Kling, bestond er al een gelegenheidsgroepje
bestaand uit een aantal leden van de levend rollenspel-vereniging Arcana die vlak
voor evenementen op wekelijkse basis hun zwaardvecht-techniek ophaalden.
Mijn dank aan Alphons, Don en Annis voor het voorwerk voor Kling. Daarnaast
oefende ik incidenteel met Simone en Michiel.
Voorts had ik al enkele malen voor Arcana een live-roleplay-vecht-workshop
gegeven. Om meer continu‹teit in het trainen te brengen heb ik het initiatief
genomen om een zaal te huren en ons clubje een naam te geven.
De officiele geboortedatum van Kling is maandag 7 januari 2002. Sindsdien
organiseert Kling eenmaal per week een trainingsavond, waarop men kan oefenen
met veilige schuimrubber-imitatiewapens. In principe kan er met ieder
middeleeuws wapen geoefend worden (incluis bogen). In de praktijk blijken de
meeste mensen een grote voorkeur voor het zwaard te hebben.
De techniek van het vechten bij Kling is gericht op "live-role-play"-evenementen.
Kling is een club zonder strenge hiërarchische opbouw waar iedereen zijn of haar
inbreng kwijt kan, zolang deze gerelateerd is aan live-roleplay-vechten en
geplaatst kan worden binnen de opbouw van een standaard-training. In de
toekomst wil Kling met eventuele andere clubs een competitie opzetten.

Waar, Wanneer, Hoe duur?
We trainen op maandagavond van 20u00 tot 21u30 in de Bachstraat 606 te
Leiden. Men dient 10 minuten eerder te komen, zodat men zich rustig kan
verkleden. Het eerste bezoek (ter kennismaking) is gratis. Daarna wordt er per
maand 7 euro 50 gerekend. Van dit geld wordt de zaalhuur betaald. Wijzigingen
(verhogingen) in de prijs worden binnenkort verwacht in verband met de plannen
van de gemeente om de zaalhuren te verhogen.

Contact
Het is mogelijk contact op te nemen met Kling via het e-mail adres van Sander
ten Napel: J_S.ten.Napel@planet.nl. Ook is het mogelijk te bellen op 0715723621 van 10u00 tot 15u00 en 19u00 tot 20u30.
Contact via E-mail geniet de voorkeur.
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Hoe ziet een training eruit?
Kling biedt een uitgebreide warming-up, met als doel blessures te voorkomen en
de concentratie te vergroten. Daarna worden er aantal basisslagen en -weringen
geoefend. Vervolgens wordt een complexere techniek onder de loep genomen;
bijvoorbeeld een riposte(een wering die in een slag doorgaat) of een combinatie
van slagen. Daarnaast zijn er oefeningen die gericht zijn op veiligheid, het
inhouden van slagen of het trainen van reflexen. Het laatste onderdeel van de
avond bestaat meestal uit vrij-sparren, een linie-gevecht of een spel waarbij een
voorwerp of persoon verdedigd moet worden of waarbij het eenvoudigweg ieder
voor zich is. Als afsluiting wordt er een cooling down gehouden.
In principe kan iedereen die daar ideeën over heeft de training leiden en naar
eigen inzicht invullen. Wie de training leidt, wordt de week van te voren
afgesproken.

De techniek van Kling
Aan de basis van onze techniek ligt het vechten zoals dat bij Arcana en veel
andere live-roleplay-verenigingen gebeurt. Andere invloeden komen vanuit
reënactment-vechten, sabel-schermen, theaterschermen, films en kendo.
De regels waaraan men zich dient te houden, zijn kort samengevat:
o Om schade te veroorzaken moet een slag minstens 90 graden uitgehaald
(geladen) zijn.
o Er mag niet worden gestoken (uit veiligheid).
o Er wordt niet naar hoofden geslagen (uit veiligheid).
o Met schilden mag alleen afgeweerd worden (uit veiligheid). Actief weren mag
ook niet. Hieronder wordt verstaan het tegen de aanvaller aanduwen van het
schild om een wapen klem te zetten.
Zes slagen en weringen
De fundering van al onze technieken bestaat uit de zes slagen. Deze indeling
komt uit diverse laat-middeleeuwse bronnen. Zowel over links als rechts kunnen
drie slagen gemaakt worden: een naar de bovenarm, een naar de buik en een naar
de benen. Deze zes slagen kennen ieder een specifieke wering.
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Slagen
In principe neemt men bij iedere slag een stap naar voren; met rechts als men
over rechts slaat, met links als men over links slaat. Het wapen wordt 180 graden
geladen (terug gehaald) alvorens te slaan. In de hitte van de strijd wordt de slag
vanzelf korter. Door op 180 graden te oefenen, pogen wij te bewerkstelligen dat
er tijdens een live ook daadwerkelijk 90 graden van over blijven.
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Weringen
De hoge slagen weert men af door een dak te vormen. De punt van het wapen
blijft in het midden terwijl de hand naar buiten beweegt (ruitenwisser). De slagen
naar de benen weert men af door een sneeuwschuiver te maken; ook nu blijft de
punt van het wapen in het midden, terwijl de hand beweegt. Terwijl men weert,
stapt men terug aan kant die aangevallen wordt, of men stapt in met het andere
been.
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Riposteren
Vervolgens komt het riposteren; een wering omzetten in een slag. Van deze
riposten kennen we nu twee basisvormen (1 en 2) en drie complexere.
1) Weren en Terughalen: Men vangt een hoge aanval met de basiswering op.
Vervolgens stapt men uit naar de andere kant. Tegelijkertijd laadt men en slaat de
tegenstander op de zij of op de rug.
2) Weren en Doorhalen: Men vangt een hoge aanval met de basiswering op.
Vervolgens stapt men uit naar dezelfde kant als waarover de aanval kwam. Men
laat het wapen onder dat van de tegenstander doorglijden. In één beweging
zwaait men het wapen door, waardoor het geladen is om vervolgens de
tegenstander op de zij of op de rug te raken.
3) de Nekslag-riposte: Men vangt een hoge slag op met de punt van het wapen
naar beneden, terwijl de hand(en ) zich naast het gezicht bevinden. Nadat de
aanval gestopt is, draait men het wapen achter het hoofd langs om de
tegenstander op de andere schouder te raken. Oorspronkelijk is deze slag niet op
de schouder, maar op de nek gericht; die precies onder de rand van een helm door
kwetsbaar is.
4) de Toni-riposte: Deze riposte is voor slagen naar de benen. Men weert af door
de punt van het wapen naar buiten te draaien en de hand in het midden te houden.
Wanneer de aanval is gestopt, draait men het wapen in de pols zodat de
tegenstander op de bovenarm geraakt wordt aan de andere kant als waarmee deze
aanviel. LET OP: deze riposte is alleen geschikt wanneer men met een licht
eenhandig zwaard een middellang en licht wapen opvangt. Deze techniek belast
de pols zeer zwaar!!!
Sander ten Napel

18

Woorden uit het “Høge Nörden”
Uitspraak
Spreek de ø uit als een eu.
Spreek de ö uit als een u.
Laat tijdens het spreken de toon van je stem op en neer dansen
Woorden
Bøken
Depressöf
Dødmøken
Uxistentiølösme
Goeta ‘s mörgas
Goetetag
Hallø
Hø
Høken
Høkepøker
Hieckelieck
Höftör
Höskerdu
Knekkebrød
Knelköp
Lieck
Malstrøm
Mettelekø
Møie Daai
Møtebøken
Møtehøken
Møtenøken
'n Nörse Røs
Pippi Lengkuus
Saaie Daai
Sauna
Skoll
Smörrebrød
Snø
Sturf !
Verwondmøken

Betekenis
stoeien
beetje somber
doodmaken
typisch Hoog Noordse levenshouding
goede morgen
goededag
hallo
he? (interupt niveau 1)
feesten
gewelddadige variant van blufpoker
Heerlijk
hufter
he? (interupt niveau 2)
knapperig soort brood
een koppig of stom iemand
lekker
draaikolk; fig. voor onoplosbare situaties
he? (interupt niveau 3)
een bijzonder mooie dag
met z'n allen gezellig vechten tijdens de
traditionele veldslag op zondagmiddag
feesten met veel mensen
veel voorkomende groepssport
een kerel uit een stuk
een lekker ding
een bijzonder vervelende dag
zweethut
proost
zacht soort brood
zielig
sterf !
verwonden
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Typische uitdrukkingen
I et ais in die adre
I etzun hert in die mönde
Ne Mus tuss die Börste
Ne Mus in die Hende
Ne Mus tuss die Biele
Ne Bail in die Köppe

Hij is koelbloedig
Hij is goudeerlijk
Het is kwetsend
Tijd voor handelen
Het is zeer beledigend
Tijd voor resoluut handelen

Scheldwoorden (van erg naar erger)
Knelköp
Zoet wiefke
Zuudling
Höftör
Essehøle
Fökkinessehøle
Mödderfökkinessehøle
Sønöfabitsje
Sønöfawörm

domoor
klein meisje
papjochie
hufter
bips
bips met iets ertussen
bips gevuld met modder
je moeder is een teef
je vader is een worm
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Spreekwoorden en gezegden
Het nog høgere Nörden
een legendarische (fictieve) plaats waar diepidioten en zielepoten heen
verbannen worden. Vandaar dat men wel spreekt in de trant van: "Die
komt zeker uit het nog Hogere Noorden", daarmee zich uitlatend over
iemands gebrekkige verstandelijke vermogens.
Iemand de wind øit de zølen nemen
zorgen dat ie niet meer thuis komt
Iemand een ör annøken
oplichten, beledigen, geen respect tonen
Van de witte in de de gele sneøwe geraku
Van de regen in de drup
Van een koude sauna thøskömen
Naar een begrafenis geweest zijn
Ze is zo møi als røde sneøw
Ze is bloedmooi
Zo soi as zuuderprat
Algemene indruk van de Elerische talen
Zo je ‘m høkt, zo je ‘m bøkt
Het feest loopt uit de hand
Zo 't bailtje theus høkt, høkt t nörguns
oost west...
Zun köp is mesthøg
hij heeft geen respect
Morgan Bronislaw (gastschrijver, uitgenodigd door Sander ten Napel en Don Kwast)
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Arcana organiseert: Wapenworkshop
Wanneer: zondag 9 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.
De inschrijving sluit op 21 februari en het maximum aantal leden dat kan
deelnemen is 10. De volgorde gaat op datum van inschrijving, echter spelers die
een wapen nodig hebben voor de komende live hebben voorrang (mits ze zich
op tijd inschrijven). Je kunt je opgeven voor de workshop via de Arcana website.
De kosten voor deelname bedragen 6 euro en daarnaast betaal je voor de
gebruikte materialen. Betaal bij voorkeur tijdens de workshop.
Ben je te laat met inschrijven en/of wil je je wapen zelf thuis maken, dan kun je
de materialen voor je wapen ook bij ons afhalen. Je kunt dit aanvragen via de
Arcana website.
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

9 euro
16 euro
20 euro
29 euro
38 euro
13 euro
23 euro
16 euro
23 euro
11 euro
11 euro
13 euro
16 euro
18 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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Rollenspel vereniging Arcana
Postbus 16144, 2301 GC Leiden, Nederland
Telefoon: : 076 5209231 (Mariëlle Klerks, bellen 18:30 - 22:00 of in het weekend)
E-mail: info@arcana.nl, home page: http://www.arcana.nl
Inschrijfformulier ARCANA live XVI 28, 29 en 30 maart in Ommen
 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
nieuw karakter spelen.
Voorkeur voor spelers(basis)klassen:
1e: .....................................................................

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

2e: .....................................................................
3e: .....................................................................
I.v.m. typecasting van figuranten onderstaande gegevens graag
invullen:

Kies uit deze basisklassen drie voorkeuren:
??
??
??
??
??
??
??

Krijger
Spoorzoeker
Druïde
Priester van de Jaden Hemelkeizer
Priester van de Generaal
Tovenaar
Avonturier (vermeld dan ook het door jou
gewenste talent en vaardigheid)

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

 Ik speelde reeds mee aan live XIV en/of live XV 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 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 voor figuranten en €80 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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Wie was wie op live XV?
Adèle van Adel (Rip)
Ako Batang (Rip)
Albert Garson
Amber Vanula
Animal
Annebel vd Kabargenbock
Annesta van Klaveren
Antonius Opdam
Ardique van Adel
Argile Rusnak
Armand La Kwaq de Beijl
Arnoud van der Boeggeest
Aureus (pseudo draconis minor)
Bali-Ji
Balthasar den Havik
Barkje van Adel
Baron Charles van Walrick (Rip)
Bartolo Di Passionati
Beau van Lodor
Benjamin vd Kabargenbock
Beorg
Berend Bosbouwer
Bernard van Wolf
Bets Enochian
Björn Ägain, voorheen Nilfisk
Bot
Bruin de Ruige
Calesta
Chantal Messenmaecker
Cheerleadster
Chiel van Dendermonde
Claresse de Biënhof
Convivax, Meester
Cornelius
Django
Dragar de totaal ongecontroleerde
Drusius
Elric
Esmeralda Uanek

Ceciel van Aalst
Peter Dik
Hans Verschoor
Jelle de Ruijsscher
Jelke van der Horst
Helma van den Ouwelant
Eeke Anne de Ruig
Harald Honsbeek
Lucas Beerekamp
Kino Verburg
Wouter Pieters
Arvid Kappe
Anne van Diepeningen
Nelleke Baldé
Bas Paap
Daniëlle de Boe
Renz Klerks
David Dewolfs
Martijn van Beers
Raoul Meuldijk
Marcel Smoorenburg
Gerard Bloemers
Bart Aarts
Esther Buller
Sander ten Napel
Renz Klerks
Frits de Bruin
Michiel Magnée
Helma van den Ouwelant
Jessica de Feyter
Mark Bassant
Claire Snelders
Christiaan Lam
Arjan van Reeuwijk
Thijmen Jansen
Bas Smoorenburg
Martin Welsh
Erik van Looy
Esther Buller
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Eugène du Bertason
Reinoud van Leeuwen
Fenrir de oudere
Eric van Lunteren
Ferdinand Heraldius
Sande r Koop
Fleurille van Charelston
Ceciel van Aalst
Florand d'Aramac
Johan Wouters
Fly Dante
Bernard Piavaux
Frederick Koenhardt
Marco Lammers
Garek (Rip)
Bart Aarts
Garod
Stefan Strybol
Garrison Lasola
Jan Wensveen
Gaston van Charelston
Jeroen Vos
Gerard Goufrand
Herman Duyker
Glorelain (II)
Jimmy Raaijmakers
Gnork de Ork
Aike van der Horst
Gohan
Paul Verspeek
Gregorius
Ide Nentjes
Gremorph Aldragmar
Leon van Ee
Gwydion Enochian
Hans Verschoor
Hannes Ketellapper
Mark Bassant
Hector aka. Tristen Hiëronymus Yzerhart
Robin Gilijamse
Heer Heinrich van Micken
Hans Oomis
Heraut d'Artagnan
Martin Welsh
Heronius
Tjalling Spaans
Hertog Dragomir van Batori
Hans Oomis
Hildegard Rudolfo
Carry Oomis-Rovers
Hugo Slaaf
Peter Dik
Ian O'Dale
Evert Jansen
Ibrahim Moestafa ben Kadoer
Cees van den Ban
Indriël Rayizhen
Annemiek Scholten
Irma Bertoldi
Caroline Nijnuis
Ivan Bertoldi
Richard Luys
Jameha Maharrah
Jacqueline Cornet-Deurloo
Jan Zwols
Bas den Breejen
Jonker Godolphin
Jeroen Vos
Joost Hopgens
Gerbrand Vestjens
Kadaver
Donovan van Andel
Kalle
Han Toan Lim
Katharina
Jessica de Feyter
Kilas Teest
Richard Luys
Kilian Quigley
Jacob Boersma
Kyra Kalliphon
Bibi Boom
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Lambiek Al Dente
LaSalle
Lazur
Leboeuf
Lidia Vanula (Fanuella Enochian)
Lucas Dools
Lina Hendriksdochter
Lotov Trobbel
Lotte al Dente
Luca al Dente
Maaike (boerin)
Marandrax, Meester
Marduk Adsu
Marius Schellema
Masharif (Rip)
Mathilde
Mieke
Mordine
Moros de Wilde
Mugro van Wissewij (Rip)
Naamloos gestorven (Rip)
Naamloos gestorven (Rip)
Nele al Dente
Nicasius
Olaf Knudson Skegjöld
Naam Onbekend
Orion Falls
Pagliacci
Peter van Overberg
Phresi al Dente
Quast
Qu'Dar
Queller
Qui'nine
Quispel
Quixine
Quul'DeSac
Roberto Canestrelli di Torresole
Romano Bertoldi
Sanka Ra
Sjoerd van Geelvoorde

Bram van de Pas
Dorus Verhoeckx
Debby Peters
Martin van Malten
Janne-Maike Venis
Martin Veth
Sandra van Bodegom
Eric Vinken
Anne van Diepeningen
Gilbert van Zeijl
Carry Oomis-Rovers
Gilad Peltier
Jonas Norrby
Herman Duyker
Michel Manschot
Carry Oomis-Rovers
Ceciel van Aalst
Sylvia Lemkowitz
Thijs Smoorenburg
Sander Koop
Thijmen Jansen
Paul Verspeek
Cathelijne Kloks
Richard Jansen
Don Kwast
Michel Manschot
Joris Pieterse
Johan van der Speeten
Johan Andree
Marijn van der Gaag
Martin Veth
Gerard Bloemers
Ruben Schulz
Claire Snelders
Roald Lazet
Lilian Stigter
Johan van der Speeten
Rob Goedemans
Marco Grippeling
Marcel Oerlemans
Lucas Beerekamp
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Skúll
Stefan Doodenacker
Suleiman al Mutawakil
Tex Elster
Theodora van Vreeden
Theophillus Vastrechtus
Titus Tegelaers
Tomas Du'on (Rip)
Uma Guma
Val-drah
Wars
Wel-drah
Wilhelm "Willibald" Hazelaer
Worg
Xantaren Deveroere (Rip)
Yor Spillinkra
Zacharias Van der Kabargenbock
Zu'miral
Zyvanty

Raymond Kales
David Dylan Jessurun
Tim van den Ban
Roald Lazet
Sylvia Lemkowitz
Toon Krijthe
David Dylan Jessurun
Steven Rijs
Annis Kouwenberg
Anja Goedemans
Mark Vrolijk
Maurice Lomans
Han Toan Lim
Leon van Ee
Niels van Klaveren
Simone van de Stadt
Raoul Meuldijk
Shirkit Nieuwland
Johan Wouters

Toon Krijthe
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Arcana organiseert: Figurantendag live XVI
Wanneer: zondag 16 maart, 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 zestiende 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 rollen verdelen.
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)?
In februari ontvangen alle figuranten het spelreglement en informatieboekje. Lees
vooral het spelreglement alsjeblieft goed door vóór de figurantendag en maak
aantekeningen van wat je niet duidelijk is. In het informatieboekje vind je een
routebeschrijving naar Ommen 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.
Gerard Bloemers en Marcel Oerlemans
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Arcana organiseert: Live XVI “Drinkebroeders”
Waar & wanneer: vrijdag 28 tot en met zondag 30 maart 2003, te Ommen
Na hevig te hebben geleden onder overvallen van de zwarte brigades begint het
landgoed Sonnema zich weer op de landkaart te zetten. De gemeenschap van
mijnwerkers, jeneverstokers en andere ambachtslieden is begonnen met de
wederopbouw. De nabij gelegen commanderij in Timo Ardina zorgt voor een
betrekkelijke rust maar de laatste tijd komen er weer angstwekkende geruchten
uit het aangrenzende Orcia…
In deze Foliant zit zoals altijd een formulier, waarmee je je in kunt schrijven.
Ongelofelijk maar waar: ook nu zijn alle spelerplaatsen weer vergeven en komen
hoopvolle spelers op de wachtlijst… Grijp dus nu je kans om je nog in te
schrijven als figurant. De snelste 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 2003 te betalen.
Het deelnamegeld voor live XVI bedraagt € 48 voor figuranten en € 80 voor
spelers. Het lidmaatschap van Arcana kost € 12. 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 over naar rekening
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!
Let op: In de prachtige nieuwe locatie “ De Wolfskuil” zijn helaas niet genoeg
slaapplaatsen binnenshuis beschikbaar, daarom komen er een paar comfortabele
scoutingtenten met vaste grondzeilen. Een deel van onze spelers en figuranten zal
in deze tenten worden gehuisvest. Laat weten of je hier bezwaar tegen hebt of het
je juist leuk lijkt. Kijk in je infopakket om te zien waar je bent gehuisvest en of je
je luchtbed en of matje dient mee te nemen.
Gerard Bloemers en Marcel Oerlemans
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En wat gebeurde nu eigenlijk op 23 november 2002?
Dat kun je het beste vragen aan een deelnemer, maar onderstaand knipsel kan
misschien een en ander verhelderen.
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Horror Arcanae in 2003
Ook in 2003 presenteren wij weer onder de titel Horror Arcanae een rollenspel,
waarin blijkt dat achter de ons bekende wereld een andere werkelijkheid
schuilgaat. Een realiteit waarin aliens onder ons zijn, de doden zich wreken, en
oeroude goden ontwaken.
Het gaat niet om een vervolg op de Horror van najaar 2002, het is gewoon een losstaand
verhaal in een serie rollenspellen rond het thema horror. De scenaristen bedenken het
verhaal en alle rollen. Met andere woorden: ook de rollen van spelers worden door de
scenaristen bedacht en uitgewerkt.

Waar en wanneer?
Horror Arcanae zal plaatsvinden in De Blokhut (De Wolfskuil) te Ommen op
zaterdag 22 november 2003. Het spel zal rond 18.00 beginnen; spelers worden
een uur eerder verwacht in verband met incheck, briefing en eventueel grime.
Inschrijving
Op dit moment kun je je nog niet inschrijven. Dat kan pas met het uitkomen van
de voorjaarseditie van de Foliant (medio mei 2003). Er kunnen maximaal
ongeveer 18 spelers meedoen en een klein aantal crewleden, die de
organisatorische en huishoudelijke taken op zich nemen. Al je je wilt inzetten als
crewlid, neem dan eerst contact op met het organisatieteam
(horror@arcana.nl).
Kosten
Het deelnamegeld voor Horror Arcanae bedraagt € 50 voor spelers en € 30 voor
crewleden. Het lidmaatschap van RSV Arcana kost € 12 en is verplicht voor
activiteiten van Arcana.
Wat krijg je?
o Een sfeervol diner, een comfortabel bed en een uitgebreide brunch.
o Een bondig spelreglement.
o Een uitgebreide omschrijving van je personage (achtergrond, kennis, motieven
en doelen).
o Intrigerend en beangstigend rollenspel van laat in de zaterdagmiddag tot de
kleine uurtjes van zondag.
Martin “ Bush” Welsh en Jacco Kwakkel
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de Rollenspeldag voor Leiden en Omstreken.

Leprecon VI
Leprecon

Zondag
2 maart
Zondag
13 oktober
2002
10:30 – 20:00
10u30-20u00
Studentensociëteit
Catena
Studentensociëteit
Kolfmakersteeg
8 Leiden
Catena
Leprecon organiseert twee
keer per jaar een “table
top”-rollenspelconventie.
Op deze dag komen diverse
spelsystemen
aan
bod.
Hoewel
er
uiteraard
Dungeons
&
Dragons
gespeeld wordt, is er ook
veel aandacht voor wat
minder
bekende
of
gedateerde rollenspellen.
Wil je meedoen als speler,
houd dan de website in de
gaten voor de programmering. Deze is een maand
van te voren bekend (onder
voorbehoud).
Wil je een spel leiden, neem
dan contact met ons op.
Inschrijfgeld: 3 euro
(ter plaatse betalen)

Uitgebreide bar aanwezig.
Niet roken in de speelruimtes.
Geen fietsen in de Kolfmakersteeg zetten.

Routebeschrijving:
Leiden CS uitgang centrum. Rechtdoor langs de supermarkt (Stationsweg, Steenstraat). de ‘grote’ brug oversteken
en rechts afslaan (Prinsessekade, Kort Rapenburg). Rechtdoor tot de gracht een knik maakt (Rapenburg tot
Kaiserstraat). De Kolfmakersteeg is de eerste steeg rechts (bij café l’Esperance)

Voor meer informatie:

M.A. ten Napel (alleen tijdens kantooruren), tel.: 071-5723621
of

WWW.projectie.com/leprecon
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Agenda
2003
Maart
9 maart: Rollenspelvereniging Arcana organiseert een wapenworkshop in De
Burcht, Kolhornseweg 7, Hilversum. Informatie: Leon van Ee, 06 – 23229231 of
Mariëlle Klerks op 076 5209 231 (doordeweeks van 18:30 tot 22:00 en in het
weekend), mail naar info@arcana.nl of kijk op de website
www.arcana.nl.
16 maart 2003 vanaf 13:00 Rollenspelvereniging Arcana houdt in verband met
live XVI een figurantendag in de Bolk, te Delft. Voor info bel Mariëlle Klerks op
076 5209 231 (doordeweeks van 18:30 tot 22:00 en in het weekend), mail naar
info@arcana.nl of kijk op de website www.arcana.nl.
21 maart tot en met 23 maart: Manticore VII. Voor info mail naar
arjaan@hotmail.com of kijk op www.oneiros.org/manticore.
22 maart: Charm Six Hours III. Charm organiseert een 6-uurs live. Voor info mail
naar charm_larp@hotmail.com of gobboe@netscape.net, of kijk op
de website www.charmlive.nl.
28, 29, en 30 maart: Rollenspelvereniging Arcana organiseert haar zestiende live
roleplay weekend in de Wolfskuil te Ommen. Voor info bel Mariëlle Klerks op
076 5209 231 (doordeweeks van 18:30 tot 22:00 en in het weekend), mail naar
info@arcana.nl of kijk op de website www.arcana.nl.
April
11, 12 en 13 april: rollenspel vereniging Shiverz organiseert Shiverz3 in Eefde.
Voor info kijk op de website www10.brinkster.com/shiverz.
26 en 27 april: Fantasy Fair organiseert de derde Elf Fantasy Fair, ook dit jaar in
het kasteelpark van Kasteel De Haar te Haarzuilens. Voor info kijk op de
website www.elffantasy.nl.
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Mei
2, 3 en 4 mei: BRUG VIII: “ Weerslag”, de jongeren-life van Oneiros, gaat door
op de Heuvelsven, Dilsen-Stokkem (Belgie, Limburg). Alle informatie is te
vinden op www.oneiros.org.
3 en 4 mei : Rollenspel vereniging Vortex Adventures organiseert Summoning
VIII. Voor info kijk op de website http://malatie.bene.ws.
9, 10 en 11 mei: Eternica organiseert live XIX. Voor info mail naar eternicalife@eternica.com of kijk op de website www.eternica.com.
16, 17 en 18 mei: Charm Live IV. Charm organiseert een live. Voor info mail
naar charm_larp@hotmail.com of gobboe@netscape.net, of kijk op
de website www.charmlive.nl .
23, 24 en 25 mei: Ravenskeep Adventures organiseert Call XII te Bentveld. Voor
meer info mail naar ventrue@xs4all.nl, of kijk op de website
www.ravenskeep.nl.
31 mei: Knight of the Kitchen table organiseert een riddertoernooi in larp stijl op
het terrein van het Historisch Openluchtmuseum Eindhoven. Voor meer info mail
naar m.h.j.cuijpers@student.tue.nl
of kijk op de website
easy.to/kotkt.
Juni
6, 7 en 8 juni: Rollenspel vereniging Compendium organiseert Bonebreakers Bar
De Wet van Negen. Voor meer info kijk op de website
compendium.bene.ws.
13 en 14 juni: De Groningse live vereniging Attila organiseert een Outdoor
evenment. Kijk voor meer info op http://www.attilalrp.nl.
Juni
11, 12, 13 en 14 juli: Rollenspel vereniging Vortex Adventures organiseert
Summoning VIII. Voor info kijk op de website malatie.bene.ws.
21, 22, 23, 24 en 25 juli: Rollen spelvereniging Emphebion organiseert
Zomerkamp 2003 te Helvoirt. Voor meer info mail naar
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webmaster@emphebion.nl of kijk op de website www.emphebion.nl/
emphebionoc/EmphebionOC.htm.
Augustus
6, 7, 8, 9 en 10 augustus: Attila organiseert Koningsweekend, locatie vooralsnog
onbekend. Voor meer info mail naar rollenbewaarder@attilalrp.nl
of kijk op de website www.attilalrp.nl.
September
26, 27 en 28 september 28, 29, en 30 maart: Rollenspelvereniging Arcana
organiseert haar zeventiende live roleplay weekend. Voor info bel Mariëlle
Klerks op 076 5209 231 (doordeweeks van 18:30 tot 22:00 en in het weekend),
mail naar info@arcana.nl of kijk op de website www.arcana.nl.
20, 21 en 22 september: Charm Live V. Charm organiseert een live. Voor info
mail naar charm_larp@hotmail.com of gobboe@netscape.net, of
kijk op de website www.charmlive.nl.
22 november: Rollenspel vereniging Arcana organiseert Horror Arcanae, welke
zal plaatsvinden in De Blokhut (De Wolfskuil) te Ommen. Voor meer info mail
naar info@arcana.nl of kijk op de website www.arcana.nl.
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DRUKWERK

Afzender:
Rollenspelvereniging Arcana
Postbus 16144
2301 GC Leiden
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