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Beste leden,
Iedereen is hopelijk weer bijgekomen van het spannende live weekend in
Ommen. Er is zelfs genoeg tijd verstreken om de mensen die in tenten sliepen, te
laten ontdooien! In deze Foliant vind je heel veel informatie over de vorige live:
de enquête, de wie-is-wie lijst, gevonden voorwerpen en maar liefst twee
artikelen over spelregels en doodgaan, naar aanleiding van jullie opmerkingen op
de enquête formulieren. We luisteren echt, echt, echt wel naar jullie…
De komende live zit alweer bijna vol voor spelers, zoals we inmiddels gewend
zijn. Een veel gehoorde vraag van spelers in spe is “ Heb ik dan helemaal geen
kans als ik niet meteen op de live inschrijf?” Natuurlijk wel! Als je niet op de live
aanwezig bent, hoef je niet te wachten op de Foliant voor het inschrijfformulier,
je kunt je meteen de week na de live op de arcana website inschrijven. Ervaring
leert dat je ongeveer 6 weken de tijd hebt. Dus hou de website in de gaten!
Verder in deze Foliant de aankondiging van de Horror Arcanae, die plaats zal
vinden in de inmiddels bekende Blokhut (bij de Wolfskuil) in Ommen. Een
ijzingwekkende gebeurtenis in November, zelfs zonder een verplicht verblijf in
tenten. De inschrijving is vanaf nu geopend. Je kunt je inschrijven via de website
of via het formulier in deze Foliant.
Illustraties: Deze keer zomaar een selectie van gravures die op internet
rondzwerven. We hebben natuurlijk liever illustraties van de hand van onze
leden, dus schroom niet en stuur je krabbels (op papier of digitaal) naar de
redactie!
Lilian Stigter, Gerard Bloemers
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Enquete live VXI
Er werden deze keer erg veel enquêtes ingeleverd door de spelers (48 stuks!).
Bedankt! Van de figuranten ontvingen we er helaas maar 28…mogelijk zijn er
veel verloren gegaan bij het snelle opruimen. Lever je enquête een volgende keer
dan ook snel in bij de uitcheck, dan weet je zeker dat je beoordelingen en
opmerkingen aankomen.

Goed, wat zeiden jullie dan:
42 spelers hadden het naar de zin, en 4 spelers niet…wat wij erg jammer vinden.
Het verhaal scoorde minder dan de vorige keer, en dat blijkt ook wel uit een
aantal opmerkingen die jullie maakten. Scoorde de omgeving een vol punt beter
dan een half jaar geleden, de accommodatie leverde dat punt juist in: sanitair en
ruimte lieten te wensen over en de tenten waren op zich wel niet zo erg, maar met
vorst aan de grond is de lol er snel af! En de grootte van het terrein was dan wel
goed, maar de vorm en verdere bebouwing was weer niet zo fijn. Wat Arcana aan
aankleding van het terrein had geplaatst deze keer was ongelooflijk: niet alleen
verrees er een crypte en een begraafplaats, er werd ook een kasteel uit de grond
gestampt. Dat waardeerden jullie allemaal erg hoog, zelfs zo dat het kasteel een
hogere waardering kreeg (8,7) dan de maaltijden, onze gebruikelijke winnaar!!
De verdere getallen moet je maar eens doorkijken, maar daarin zien we vrijwel
geen verandering ten opzichte van de vorige Lives. Constante kwaliteit lijkt
daarin gewaarborgd door de inspanningen van alle mensen die daarmee 6
maanden lang bezig zijn. Hulde!

En dan alle opmerkingen die jullie op de enquêtes
meegaven:
“ Geen vuurballen 5 in een eindbattle.” Onze eerste vraag is: waarom niet?
Omdat het gevecht anders te snel over is? Of omdat het anders te eng is? Of
omdat je er geen kans tegen maakt? Of viel het resultaat ervan zo tegen? Wij
gebruiken alleen maar de krachten en machten die jullie ook kunnen gebruiken.
Arcana is nooit een vereniging geweest waar de figurantenpersonages veel sterker
zijn dan de spelers, dus ze kunnen ongeveer even veel en gaan even gemakkelijk
dood. De spelersgroep is goed in staat om één tovenaar om te leggen denken wij.
Het gevecht duurde er in ieder geval niet minder lang door, maar het gaf wel een
duidelijk gevoel van gevaar (wat ook op zijn plaats was). Ook wij schrokken in
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eerste instantie van de gevolgen maar zo is het leven, ook op een Live:
onvoorspelbaar!
“Let op de motivatie voor rollenspel”. Sommige acties van personages lijken
soms wel spelbederf terwijl dat personage er juist een goed reden voor heeft. Dat
is lastig te beoordelen op één moment. Helaas gebeurde dat laatste deze Live wel.
“ De vuistgevechten blijven gebruiken!”. Dat weten we nog niet zeker. Hier komt
ook veiligheid om de hoek kijken. Als dit aan het regelsysteem wordt toegevoegd
hoor je dat, maar er is nu nog geen beslissing over genomen. Deze keer een
uitzondering, maar volgende Live is dit dus niet automatisch toegestaan!
“Soms keek je achter je en
bleek dat je in ene buiten het
spelterrein was”. Tja, door
de bewoonde huizen was er
in het midden een stukje
terrein wat buitenspel was.
Erg verwarrend, en als het
nog eens mocht gebeuren
moeten we daar meer
aandacht aan besteden.
“ Het
kasteel
was
fantastisch!!”.
Bedankt!
Hulde
aan
de
grote
rekwisietengroep!
“Spelerspersonages die niet op vechten zijn gericht komen soms, bijvoorbeeld in
het lijnscenario wat in het nauw. Wellicht wat meer ruimte voor deze spelers
zodat zij ook redelijke kansen hebben?”. We begrijpen je opmerking wel, maar
elk personage, los van hoe het door die speler wordt ingevuld, heeft dezelfde trefen levenspunten. Hierop stemmen we ook de tegenstanders af. Iedereen kan dus
wel een paar klappen hebben, met of zonder harnas. Verder, de Wilde Landen
zijn nu eenmaal niet veilig, je moet er dus altijd rekening mee houden dat je een
paar klappen kunt krijgen. Overigens zijn er op een Live altijd wel dingen te doen
voor personages die niet zo nodig willen vechten.
“ De omsmelt-regels zijn wel erg scheef, 12 stroken metaal er in, bij
terugsmelten maar 1 terug”. Hmmm, we hebben er even snel naar gekeken: in
ieder geval is er een verschil tussen het omsmelten van het ene voorwerp of het
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andere…we kijken er nog eens goed naar en je leest eventuele veranderingen in
de Foliant en Lex. Houdt er echter rekening meer dat omsmelten “in het echt”
natuurlijk nooit veel perfect schoon metaal oplevert, en dat perfecte, schone
metaal is nu net wat je nodig hebt om een nieuw metalen voorwerp te
vervaardigen.
“ De spelleiding moet vaker communiceren over wat er speelt bij de spelers”.
We snappen niet goed wat je met deze opmerking bedoelt. De spelleiding
communiceert in principe alleen bij de deur van spellokaal met de spelers. Het
verhaal loopt via de figuranten. Maar dat is mogelijk niet wat je bedoelde. Als je
je hier in herkent, stel je vraag dan nog eens via info@arcana.nl
“Figuranten moeten de tijd nemen om hun vaardigheden-uitleg beter door te
nemen voor ze deze gebruiken”. Mee eens, zeker als dat leidt tot verwarring in
het spel.
“Paden graag beter markeren. Vaak durfden we nergens heen zonder gids
omdat we geen pad zagen”. Laat dat nou toch zijn waarom we gidsen in het spel
hebben… maar alle gekheid op een stokje: daar zijn de gidsen natuurlijk wel
voor. Er is altijd een grote, herkenbare route naar de diverse locaties, maar ander
routes zijn vaak minder duidelijk. Er werd overigens ook gevraagd of we de
paden en locaties men name in het donker beter wilden aangeven. Dat is niet
goed te doen, want in het donker zie je de bordjes toch ook niet. En lichtgevende
bordjes vallen wel erg uit de toon. Probeer dus bij daglicht je routes te vinden of
vraag een gids om hulp!
“ Geef de drankjes een leuke binnenspelse naam: dus geen cola, maar
roestwater”. Gaan we overwegen!
“Zaterdagnacht en zondagmiddag viel het spel stil”. Dit werd meerdere keren
vermeld op de enquête. Laten we het er maar op houden dat dat ook niet ons plan
was.
“ Geef de scheidsrechters een herkenbaar uniform (gestreepte tuniek of zo)”.
Gaan we ook overwegen.
“ Ga zo door: goede balans tussen wat er gebeurde en waar je zelf richting aan
kon geven”. Je las het hierboven ook al: over de kwaliteit van het scenario
verschilde de meningen nogal…maar: bedankt!
“ Monsters die op gezette tijden de herberg lastig vallen waren op een gegeven
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moment niet zo leuk meer”. Tja, komen jullie niet naar de monsters, dan komen
de monsters naar jullie! Maar je hebt ook gelijk: dit is een punt wat bij elke Live
terugkomt en lastig te beheersen blijkt.
“ Niet roken tijdens het eten”. Hierover is gesproken en we hadden ons ook
voorgenomen dat aan te kondigen nadat het op Live 15 misliep…het is helaas
weer misgelopen. Ons voornemen voor Live 17 zal bekend zijn…
“Als iedereen op zoek is naar iets in het bos en we hebben alles gehad mag het
ook wel gevonden worden”. Of er is toch een plekje over het hoofd gezien of de
logistiek liet het afweten. Welke het geweest is kunnen we vanaf hier niet zeggen.
“ De regel van 6 leek niet te gelden deze Live”. Ook dit troffen we op meerdere
enquêtes aan. Lees ook het stuk van de spelregelgroep elders in de Foliant, maar
hieraan gaan we meer aandacht besteden!
“Er was veel te weinig handelswaar”. Enkele lives niet gehoord, maar de klacht
is terug. En deze keer met een reden. Sonnema is arm, er is niets, dus waarom
zou je er magisch perkament of vuurampullen kunnen krijgen. Wat er nodig was,
was hout, bakstenen en dergelijke…
“Laat verhaallijnen doorlopen over meerdere Lives, met meer info erover in de
Wilde Post”. Doen we ook! En de Wilde Post bevat meer nieuws dan je zou
denken!!
“ Duidelijkere regels over stelen”. Is doorgegeven aan de spelregelgroep. Lees
ook hun stuk verder op in de Foliant.
“ Muziek in de herberg moet wel passen in de sfeer, ook als er alleen figuranten
zijn”. Het spel gaat inderdaad 24 uur door, dus de sfeer ook…hieraan moeten we
meer aandacht geven.
“Een spreuk werd verstoord door een pijl. Deze werd genegeerd en de spreuk
gedaan. Hoe kun je dit aanpakken zonder dingen terug te draaien (want dat mag
niet bij Arcana)?”. Dat is de verantwoordelijkheid van het personage dat door de
pijl wordt geraakt. Als een spreuk eenmaal gedaan is, dan is die (vrijwel altijd
[red]) gedaan, omdat je het effect ervan inderdaad nauwelijks terug kunt draaien.
“ Geef de spelers meer reden ’s nachts het bos in te gaan”. Altijd ons doel en
altijd lastig, maar we geven niet op!
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“Voor nieuwe leden is het wel heel veel info (6 boekjes!)”. Ja, dat weten we.
Daarom is er ook elke ochtend van de live om 9:00 uur voor iedereen, speler of
figurant, een vragenuurtje bij het spellokaal.
“Figuranten beter instrueren over tijd-in en tijd-uit en dat een Arcana-live 24
uur aaneen doorgaat”. Doen we, maar is blijkbaar niet goed gelukt???

Uitblinkers
De lijst met uitblinkende figuranten en spelers is deze keer weer lang…daar gaan
we: Je kon 1 stem uitbrengen. Noemde je meer namen dan werd je stem verdeeld.
Zo zijn er een aantal personages met een deel van 1 stem…voor de
overzichtelijkheid laten we die hier weg.
?? 1 stem: Marandrax, Marduk, Bertoli, de schoolmeester en Yor
?? 2 stemmen voor Okura en Eddie Quickfingers
?? 3 stemmen voor Uma Guma
?? 5 stemmen voor Murakh
?? 8 stemmen voor Bjorn Agen en Eva en haar hondje
?? de Fjinnan kregen 9 stemmen. Daarbij ontvingen Harald de Waanzinnige
(4), Olaf (5) en Sven Halftand (6) nog persoonlijke stemmen. Zij zijn deze
keer dan ook de overduidelijke favorieten van Live XVI!

Mooiste moment
Het mooiste moment leverde een nog langere lijst op. We noemen er een paar: het
analyseren van het geneesmiddel tegen de Gele Koorts, de teleportatie van de
sleutels uit de herberg, in het kasteel zijn, Yor die op blote voeten “ moest” lopen
op zo gierigheid uit te spelen, hoe de Fjinnan uit het kasteel werden gezet, de
strijd om het leiderschap van de Fjinnan, de dood van Eva en het terugkeren van
haar hondje RifRaf, het bØwlen. Vaker werden genoemd het Murakh-ritueel, de
dood en begrafenis van de Generaals-paladijnen, het zonne-ritueel in het bos, de
emoties bij het overlijden van Bjorn en Marandrax, het 1e gevecht in/om de
crypte, maar de meeste indruk maakten de “belegering” van de herberg door de 7
Zonden en (bovenaan de lijst) de belegering van het kasteel, met zijn
pijlenregens, vliegende schapen en levende stormrammen.
Dat was de enquête van live XVI. Tot ziens op live VII!
Jeroen Vos
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Amusementswaarde
Lijnscenario
Verhaal/Scenario
In rol/binnenspel figuranten ?
In rol/binnenspel spelers ?
Eerlijk & volgens regels figuranten ?
Eerlijk & volgens regels spelers ?
Accommodatie
Omgeving
gelagzaal herberg
het kasteel
de crypte
de Bierhal (Rutte)
de begraafplaats
Kostuums
Maaltijden
Special Effects
Aankleding spelterrein
Incheck spelers
Figurantenbijeenkomst
Spelleiding
Spellokaal
Informatie figurantenrollen
Ontvangst figuranten
Briefing spelers
Logistiek
Speelbaarheid
Personagekaart
Naslagkaart voor figuranten
Gevechtssysteem
Magiesysteem
de Foliant
de Wilde Post
Spelers/figuranteninformatie
"Informatie Nieuwe Leden"
"Wapenrusting & Kleding"
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totaal
7,6
6,5
6,9
7,5
7,3
7,5
7,2
7,1
8,1
7,3
8,7
8,1
7,6
7,9
8,2
8,2
7,5
7,6
7,6
7,5
7,4
7,1
7,7
7,2
7,4
7,3
7,8
8,0
7,8
7,8
7,6
7,6
7,8
7,6
7,8
7,8

spelers figurant
7,6
7,7
6,5
6,3
6,8
7,3
7,6
7,1
7,4
7,2
7,6
7,4
7,4
6,8
7,1
7,2
8,1
8,0
7,3
7,3
8,6
8,7
7,8
8,6
7,6
7,4
7,9
7,6
8,2
8,2
8,1
8,3
7,4
7,5
7,6
7,6
7,6
7,5
7,4
7,2
7,1
7,7
7,2
7,4
7,3
7,3
7,9
7,8
8,0
8,0
7,8
7,9
7,8
7,5
7,7
7,7
7,4
7,8
7,8
7,6
7,5
7,9
7,7
7,7
8,1

Arcana organiseert: Wapenworkshop
Wanneer: De datum wordt binnenkort bekend gemaakt via de website
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.
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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Arcana organiseert: Live XVII
Waar & wanneer: vrijdag 26 tot en met zondag 28 september 2003, te Zutendaal
(Belgie)
Aan het landgoed Sonnema heeft men niet al te beste herinneringen.
Vleerbeesten, ondoden en een aantal betreurde dode helden heeft men achter
zich gelaten. De stemming onder de reizigers is bedrukt.
“ Waar we ook naar toe gaan, in ieder geval niet meer naar een plek met zoveel
onrust” “En met zoveel dronken Fjinnan!”
In hoog tempo trekt de troep verder…Maar waarheen? De weg is kronkelig en
duister. Er is geen maansikkel om het pad te verlichten.
“ Hier zijn we echt nog niet eerder geweest. Is het hier wel te vertrouwen?”
“ Ach het kan nooit erger zijn dan…”
“????” ……… “!!!!!”
In deze Foliant zit zoals altijd een formulier, waarmee je je in kunt schrijven.
Helaas, maar zoals we inmiddels gewend zijn: alle spelerplaatsen zijn al bijna
weer vergeven. Er is nog 1 plaats bij het ter perse gaan van de Foliant, daarna
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 XVII 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!
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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 XVII 26, 27 en 28 September in Zutendaal (België)
 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 XV en/of live XVI 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 XVI?
Wie was die grote engerd nu eigenlijk? En wat is de naam van dat schattige
meisje met dat lieve hondje? En wie waren die in stinkende bontvellen gehulde
Fjinnan? Voor iedereen die na de live nieuwsgierig is, hieronder een lijst met
bijna alle personages en hun vertolkers. Voor uw en onze veiligheid blijven de
monsters anoniem…
Abraham van Hemelen (Rip)
Amatiël Enochian
Amber Vanuela
Anne Marie van Achterdenbosch
Annebel Julters
Annesta van Klaveren
Antonius Opdam
Argile Rusnak
Armand La Kwaq de Beijl
Armijn
Arnold Doest
Arnold Hasenpfeffer
Arnoud van der Boeggeest (Rip)
Arthur Marchant
Ash Shask Durbatulûk
Astelle
Aureus (pseudo draconis minor)
Bali-Ji
Balthasar den Havik
Bandjaadi
Barend den Dekker
Bartolo Di Passionati
Beau van Lodor
Berendien UutSon
Bernard van Wolf
Björn Ägain, voorheen Nilfisk (Rip)
Brunhilde Geirröd
Bulle
Calesta
Convivax, Meester
Cornelius
Daskar Malko
David

Mark Bassant
Jan Wensveen
Jelle de Ruijsscher
Ivon van Velse
Caroline Nijnuis
Eeke Anne de Ruig
Harald Honsbeek
Kino Verburg
Wouter Pieters
David Gilijamse
Ruben Schulz
Brian Chenault
Arvid Kappe
Lennon van Lunteren
Frits de Bruin
Jessica de Feyter
Anne van Diepeningen
Nelleke Baldé
Bas Paap
Antoine Adams
Johan van der Speeten
David Dewolfs
Martijn van Beers
Sylvia Lemkowitz
Bart Aarts
Sander ten Napel
Helma van den Ouwelant
Eric van Lunteren
Michiel Magnée
Christiaan Lam
Arjan van Reeuwijk
Arvid Kappe
Dave Vlegels
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Dido Noot
Dido Nuut
Dohnatius
Dolf Jötenheim
Dredel Kan (Rip)
Eclipse
Eddie "vingers" Huijgens
Eldor
Elric
Erben Goedemars
Ernst Vrijburg
Eva Degoede (Rip)
Ferdinand Heraldius
Filo So'of
Florand d'Aramac
Frater Maximiliaan
Frederick Koenhardt
Gargamel
Garod Al-Dente
Garrison Lasola (Rip)
GBogou 'N Guessan Nago
Gelecek Sihirbaz
Glorelain (II)
Gregorius
Günther Ausbesserer
Gurran Woud (Rip)
Hagar Lundgren
Harald de Waanzinnige
Harry Hop
Fernando van Klaveren
Henrieke Sysix (Rip)
Henrik Doree
Heronius
Humberto Drost (Rip)
Ian O'Dale
Indriël Rayizhen
Ingrid
Jaap Singe
Jacques L'Escalier
Jelle Gastels
Kemal Tator

Jacqueline Siljee
Lisette Magnée
Marcel Oerlemans
Frits de Bruin
Toon Krijthe
Nicolet Kruijt
Dorus Verhoeckx
Martin van Malten
Erik van Looy
Marcel Smoorenburg
Bas den Breejen
Esther Buller
Sander Koop
Ceciel van Aalst
Johan Wouters
Marco Lammers
Marco Lammers
Erik Beukenkamp
Stefan Strybol
Jan Wensveen
Alphons Dragt
Jeroen Vos
Jimmy Raaijmakers
Ide Nentjes
Steven Rijs
Raymond Kales
Jonne van Lunteren
Renz Klerks
Eric van Lunteren
Robin Gilijamse
Mariëlle Klerks
Leon van Ee
Tjalling Spaans
Han Toan Lim
Evert Jansen
Annemiek Scholten
Inge Briede
Marcel Oerlemans
Hans Verschoor
Alexander Eckhardt
Toon Krijthe
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Kyra Kalliphon van der Boeggeest
Lambiek Al Dente
Laurentien "Lara" van Micken
Lazur
Lidia Vanula
Lidwina
Lucas Dools
Lina Hendriksdochter
Lodur Bilsjön
Lotov Trobbel
Lotte al Dente
Luca al Dente
Lysi
Maeve
Magnus (Rip)
Magnus Gunnlod
Manus Avantout
Marandrax, Meester (Rip)
Marduk Apsu (Rip)
Mardulf Kenters
Metsuus
Mithras, Magister
Murakh
Nele al Dente
Olaf Knudson Skegjöld
Oma Snuitbeest
Orion Falls
Osannsögull
Paulus Derdersma (Rip)
Phresi al Dente
Polter Rodiak
Raebo Bank
Ragnar Gaffelbaard
Rashad el Kimir
Rigor
Roberto Canestrelli di Torresole
Rudolfo van Adel
Sannleikur
Sfinfalak Hogotti
Shirasaki Okura (Rip)
Sjefke Meedenschoep

Bibi Boom
Bram van de Pas
Lilian Stigter
Debby Peters
Janne-Maike Venis
Claire Snelders
Martin Veth
Sandra van Bodegom
Eric van Hoof
Eric Vinken
Anne van Diepeningen
Gilbert van Zeijl
Lilian Stigter
Daniëlle de Boe
Erik Beukenkamp
Leon van Ee
Lucas Beerekamp
Gilad Peltier
Jonas Norrby
Marco Grippeling
Casper van Dijk
Joke Spannenburg
Gerbrand Vestjens
Cathelijne Kloks
Don Kwast
Sylvia Lemkowitz
Joris Pieterse
Claire Snelders
Gerard Bloemers
Marijn van der Gaag
Nico Schipper
Pieter van der Beek
Jacco Kwakkel
Patrick Ultzen
Roald Lazet
Rob Goedemans
Martin van Malten
Marco Lammers
Johan van der Speeten
Reinoud van Leeuwen
Jeroen Vos
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Snorri Nidhogg
Sven Halftand
Theodora Mispels
Thjazi Galar
Tuatha Groin (Moeke)
Uma van Guma
Val-drah
Wel-Drah zoon van Zo-Drah
Yor Spillinkra Agûn de Lapin Agûn etc.

Martin Welsh
Johan Andree
Lisette Magnée
Richard Jansen
Magda Hagemann
Annis Kouwenberg
Anja Goedemans
Maurice Lomans
Simone van de Stadt

Toon Krijthe
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Tussen de regels
Deze keer naar aanleiding van Live VI en de enquête een aantal erg belangrijke
punten.

Waarschuwingen
Enge dingen, die waarschuwingen! Er staan twee dingen over in de Lex:
“ Een figurant kan op de personagekaart een aantekening maken bij
'Waarschuwingen & sancties'. Mogelijke waarschuwingen gelden voor
b.v. het negeren van tijdstops, te hard slaan, spelbederf enz. Na de tweede
waarschuwing dient een speler zich te melden bij de spelleiding.”
En:
“LET OP! Deelnemers die deze regels negeren krijgen een mondelinge
waarschuwing en een aantekening op hun personagekaart. Bij de tweede
waarschuwing wordt een deelnemer gedurende één uur buitenspel gezet.
Bij de derde waarschuwing wordt de deelnemer gedurende de rest van het
spelweekeinde uitgesloten.”
Er worden bijna geen waarschuwingen uitgedeeld en twee of drie
waarschuwingen zien we al helemaal vrijwel nooit. Toch zouden we graag de
mogelijkheid hebben om figuranten en spelers wat meer te sturen in sommige
activiteiten op een live. Niet om ze daarmee naar huis te kunnen sturen maar om
iedereen, zijzelf inclusief, een betere live te geven. Dat was altijd al de reden om
waarschuwingen te hebben, maar is nooit zo duidelijk gemaakt. Wij gaan dit
anders aanpakken. Allereerst een andere naam: “spelsuggestie”. En dat is ook
wat het is: een met jou spelende figurant geeft je een suggestie om je spel aan te
passen zodat jij en de personages om je heen een leukere live beleven. Maar ook:
bij 2 spelsuggesties ga je niet naar huis!!! Het enige wat we dan wel graag willen
is dat je even met ons komt praten over je redenen voor jouw vorm van spel op
de live. Misschien is jouw aanpak wel de beste vernieuwing die ons spelsysteem
kan overkomen, maar het kan ook zijn dat jouw spelvorm niet zo goed blijkt te
passen in het spelsysteem. Samen komen we er dan vast wel uit!
Wel één kanttekening bij al het bovenstaande: de organisatie behoudt zich te allen
tijde het recht voor om mensen die zich consequent tegen de regels van Arcana in
blijven gedragen de toegang tot het verdere spel te ontzeggen.

Stelen van voorwerpen
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Dit staat in de Lex over stelen:
“alleen binnenspelse voorwerpen zoals munten, edelstenen, componenten,
losse spreuken, boekrollen, magische voorwerpen en dergelijke kunnen
worden gestolen. Alle andere zaken, inclusief wapens, kleding,
spreukenboeken en sieraden, worden beschouwd als persoonlijke
eigendommen en mogen niet worden gestolen. In geval van twijfel kan een
figurant worden geraadpleegd.”
Deze live, maar ook al eerder, bleek deze regel voor verwarring te zorgen. Het
gaat dan met name over wapens en papierwerk als kerkboeken en
aantekeningen(boeken). De regel wordt vanaf volgende live iets aangescherpt tot:
“ Wel steelbaar zijn binnenspelse voorwerpen zoals munten, edelstenen,
componenten, losse spreuken, magische voorwerpen, boekrollen, recepten
en papieren met binnenspelse aantekeningen (zowel los als in boeken).
Niet steelbaar zijn kleding, sieraden en wapens en het spreukenboek.”

Waarom zijn de genoemde dingen niet steelbaar en de rest wel? Kleding, sieraden
en wapens zijn persoonlijk (en soms dierbaar) bezit van iemand. Dat je dat ook
buitenspels kwijt zou kunnen raken doordat iemand het binnenspels steelt en dus
een volgende Live bij zich dient te (kunnen) hebben is onwenselijk. Het
spreukenboek is een verzameling persoonlijke aantekeningen van een tovenaar,
alleen leesbaar door hemzelf, een geheugensteun bij het uitvoeren van de
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spreuken die iemand in het geheugen heeft en machtig is. Als zodanig is het
zowel een buitenspels als een binnenspels voorwerp en daarom niet steelbaar.
Waarom zijn aantekeningenboekjes en kerkboeken, waaraan soms ook zeer veel
tijd besteed wordt door een individu, dan wel binnenspels en steelbaar: omdat ze
ALLEEN MAAR binnenspelse informatie bevatten. Of het nu maar 1 velletje
perkament is of een kerkboek, aantekeningen en dergelijke zijn onderdeel van het
spel, maken zeer veel sfeer, maar het betekent dus ook dat je zo’n voorwerp
kwijt kunt raken. Houdt daar rekening mee!

De regel van 6
Dit is een regel die al bestaat sinds live 1. Deze live liep het in het geheel niet
goed…om onduidelijke redenen. Wees nu alvast gewaarschuwd: live XVII zullen
we hier beter op gaan letten!
Waarom is er zoiets als de Regel van Zes? Omdat dat meer spel geeft (meer
groepjes), je moet keuzes maken wie je meeneemt en de organisatie hoeft geen
12 orken met 100 trefpunten in te zetten. Dat alles zorgt voor meer en leuker spel.
Wat is de Regel van Zes precies:
Een groep personages die gezamenlijk op stap is, mag maximaal uit zes
personen bestaan, waarbij figuranten niet worden meegeteld. Deze Regel
van Zes mag door figuranten of spelleiding tijdelijk worden opgeschort.
Uiteraard betekent dit niet dat er 5 of 6 figuranten mee mogen lopen. Op dit
laatste gaan we ook meer toezien. Het opschorten van de Regel is een
UITZONDERING, geen regel. Verder geldt de Regel van Zes niet in het
lijnscenario en bij herbergen en dergelijke, maar dat spreekt voor zich. Vanaf
welke afstand de Regel wel hoort te gelden geven we niet aan, maar het spreekt
voor zich dat als je het bos inloopt de Regel geldt.

Terugkeren met een personage dat enkele Lives niet
geweest is
Hiervoor gelden nu de volgende regels:
?? Je kunt alleen het laatst gespeelde personage laten terugkeren, oftewel,
je hebt maar één speelbaar personage bij Arcana. Eerdere personages
zijn overleden, aan een wereldreis begonnen, het klooster ingegaan of
iets dergelijks, maar zij kunnen niet meer als speler-personage
terugkeren. Als dat wel zou kunnen dan kun je een plot voor een ander
personage opzetten en daar dan weer mee verder spelen. Je speelt dan
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als het ware met de witte en zwarte spelstukken op hetzelfde
schaakbord.
?? als je één of meerdere Lives niet speelt met een personage kun je dat
personage daarna dus weer oppakken (mits je geen nieuw
spelerpersonage bent begonnen).
Hierbij geldt het volgende:
gedurende twee Lives bewaart Arcana alle bezittingen, inclusief alle
aantekeningen, bijzondere zaken en dergelijk. Daarna kun je alleen
nog aanspraak maken op de reguliere bezittingen die in de database
geregistreerd staan (geld, componenten, spreukenboek en dergelijke).
Dit kan in principe altijd, ook na bijvoorbeeld tien Lives.

“Ik ben dood!”
…maar uiteindelijk, bij het bijwerken van de personagekaart, blijk je nog 2
levenspunten te hebben dank zij een eerdere heling die je was vergeten…uit de
dood verrijs je en speelt weer verder… altijd weer een lastig moment in het veld
voor betrokken spelers, figuranten en spelleiding. Daarom bij deze de enige
geldende regel: DOOD=DOOD en er wordt niets teruggedraaid. Als iemand in
het spel (figurant of speler) dus zegt dat hij of zij dood is en dit dan ook uitspeelt
(gaat liggen, doet niet meer mee aan het gevecht en is dus ook geen doelwit meer)
dan is die persoon dood en blijft die persoon dood, wat er verder ook gebeurd!
Dat geeft dan misschien een enkele keer verwarring omdat iemand dood blijkt te
zijn terwijl hij tot het einde van het gevecht heeft doorgevochten, maar dat weegt
niet op tegen de ellende van “ maar ik ben niet dood, dat dacht ik alleen maar…”.
Een ander gevolg van deze regel is dus: als je gaat liggen en geheel stil bent, dan
denkt iedereen dat je dood bent. Doe je dat terwijl je niet dood bent dat ligt dat
erg dicht tegen spelbederf aan. Speel dus je zeer ernstige verwondingen uit, roep
om hulp, kruip in het rond, maar ga niet voor dood liggen, want dan ben je het
ook!
Dat was het voor nu. Wil je reageren op het bovenstaande, doe dat dan via
spelregels@arcana.nl. we komen er dan in de volgende Foliant op terug.
Tot de volgende keer!
Spelregelgroep Arcana
Johan Wouters, Toon Krijthe, Jeroen Vos
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De dood wacht ons allemaal
Doodgaan – je weet dat het je ooit zal overkomen. Zolang jouw personage rond
blijft wandelen in de Wilde Landen, zal je in gevaarlijke situaties terecht komen.
Het kan niet altijd goed gaan: een onverwachte vuurbal, een ork in de rug, en je
bent er geweest. Voor veel spelers is het een bittere ervaring; een noodzakelijk
kwaad omdat er zonder gevaar ook geen spanning zou zijn. Vandaar dit ik in dit
stukje wat binnen- en buitenspelse tips geef, die het naderende einde wat
dragelijker kunnen maken. Daarnaast heb ik ook wat aanwijzingen waarmee je
het onvermijdelijk misschien nog een paar lives uit kan stellen.

Voorbereiding
Zonder erg wiskundig te willen worden, zou ik de kans om tijdens een live te
sneuvelen, als je bij ons oneindig veel lives blijft spelen, op 100% willen stellen.
Als je er dan toch aan gaat, dan kan je je daar net zo goed op voorbereiden. Net
zo goed als je de achtergrond van je personage hebt uitgewerkt, en hebt
nagedacht over de doelen van je personage komende live, kan je ook bedenken
wat er moet gebeuren als je het loodje legt.
Binnenspel: heb je een testament, of erfgenamen? Heb je met vrienden geregeld
dat jouw bezittingen naar de Kerk van de Hemelkeizer gaan, of wil je een
metershoge brandstapel? Het is voor de
meeste gesneuvelde spelers een hele
troost om nog eens flink beweend en
herdacht te worden – leuker dan gelijk
naar het spellokaal te lopen en je
personagekaart in te leveren. Een
standbeeld is misschien wat veel
gevraagd, maar een ‘In Memoriam’ in de
Wilde Post maakt je personage toch ‘af’.
En buitenspel: heb je een nieuw
personage bedacht, en daar al een
reserve kostuum voor bij je? Iedere keer
zijn er verschillende spelers die zich al
lives lang lopen te verheugen op het
personage dat ze ‘hier na’ gaan spelen,
en er maar niet aan toe komen…
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Regeltjes
Bij Arcana hebben we een paar spelregels over het doodgaan van personages. De
‘zuurste’ daarvan is waarschijnlijk: “ we draaien niets terug”. Toch is juist die
regel bedacht om verwarring en ellende te voorkomen (en niet, zoals je soms
hoort, om spelers te pesten of om extra ‘strikt in de leer’ te zijn).
Een voorbeeld, vrij naar een situatie uit de laatste live. Je staat te knokken met
een ork, en krijgt vrij veel klappen. Eigenlijk sta je op het punt om er vandoor te
gaan, zo gauw je een gaatje ziet. Maar dan krijg je ook nog een vuurbal over je
heen, en je weet: dat is te veel. Met afschuwelijke schreeuw zijg je ineen - je bent
dood. De ork tegenover je grijnst vuil, en gaat op een ander af - jij bent namelijk
dood. Dan komt er iemand langs en vraagt verschrikt: maar die sjamaan die net
de vuurbal deed, had die nog wel genoeg magiepunten?
Wat wij als spelleiding willen voorkomen, is de discussie die dan kan ontstaan:
“eigenlijk kon de sjamaan geen vuurballen meer, dus je leeft nog hoor”,
tegenover “nee want als je was blijven staan dan had die ork je een paar klappen
later wel omgelegd”. Daar kom je dus nooit uit. Of dan uiteindelijk een
scheidsrechter bepaalt of je nou dood bent of nog leeft, het heeft weinig meer met
rollenspel te maken.
Kortom, wij hebben dan liever dat het spel bepaalt wat er is gebeurd: iedereen
zag die vuurbal flitsen, en hoorde jouw doodskreet – dat was het dan. Als jij
volhardt in je spel (hoe moeilijk dat ook is), dan zijn regeltjes verder niet meer
nodig.
Een andere situatie die ik hier onder het kopje ‘regeltjes’ pak, is “net doen of je
dood bent”. In theorie mag dat: je speelt dat je sterft, en waarom zou je dat niet
mogen rollenspelen. In een aantal gevallen werkt het ook: je bent geen bedreiging
meer voor je tegenstander, die daarop door loopt naar de volgende tegenstander.
Slechts een enkel monster blijft door gaan met slaan of bijten, uit wreedheid of
vraatzucht.
Toch zijn we er als spelleiding niet blij mee, want we instrueren onze deelnemers
om niet door te slaan op tegenstanders die op de grond liggen. Dat heeft gewoon
met veiligheid en spelplezier te maken. Bovendien kan het een buitenspelse
manier zijn om gevaar te ontlopen – de spelleiding heeft eerder in een paar
extreme gevallen wel waarschuwingen voor ‘vals spel’ uitgedeeld (maar daar
gaat dit stukje niet over, zie daarvoor de stukjes ‘Tussen de Regels’ van de
spelregelgroep).
Kortom, dit punt is nog niet helemaal ‘uitgeregeld’. Hopelijk hoeft dat ook niet.
We willen helemaal niet voor iedere situatie een regeltje bedenken, zeker niet als
het gewoon uitgespeeld kan worden.
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Let op: het komt een enkele keer voor dat iemand zegt “stop maar met meppen,
ik ben dood”. Dat is andere koek: zo’n opmerking is per definitie een
buitenspelse opmerking (een enkele zombie daargelaten). Op zich hebben we
liever niet dat je zo iets zegt - alleen al omdat het buitenspel is. Bovendien, de
weerwolf die normaal gesproken door blijft happen tot je ingewanden verorberd
zijn, zal in dit geval ook terug het bos in gaan, op zoek naar nieuwe slachtoffers.
Als daarna je personage kaart wordt bijgewerkt, en het blijkt dat je toch nog wat
puntjes over had (je was vergeten dat je net je pantser had laten repareren), dan
zit je in een lastig parket: door te zeggen dat je dood was, kan je later zelfs niet
meer claimen dat je alleen maar speelde dat je dood was.

Hoe voorkom je dan dat het zo ver komt?
Het lijkt een dooddoener, maar: de beste verzekering om niet te sneuvelen, is er
voor te zorgen dat je vrienden in de buurt hebt die op je letten. Mensen die je
waarschuwen voordat je in de rug wordt aangevallen, of die je wegtrekken uit de
strijd als je benen te zwaar gewond zijn, zijn ook voor de beste krijgers
onontbeerlijk. En speel je een eenling, dan hoeft dat geen probleem te zijn: dan
betaal je desnoods een huurling voor de penibele situaties.
De aanhangers van de Generaal hebben er zelfs een geloofskwestie van gemaakt:
iedere strijder heeft een ‘bijlbroeder’ die op hem of haar let, en die niet van de
zijde wijkt tot het gevaar geweken is.
Nog meer voorbeelden van afgelopen live: tot mijn afschuw heb ik een eenzame
krijger zien sneuvelen, terwijl minstens acht mensen op een afstand van nog geen
tien meter toekeken – duidelijk geen vrienden of bekenden van hem.. Dat staat in
schril contrast met de dame die midden in een donker bos verstijfd werd door een
vleermonster, maar die een metgezel had die een 1-op-1 gevecht aan ging met het
monster, totdat het na een bloedstollend gevecht uiteindelijk wegvluchtte. Zij
overleefde de live wel. Nou is het niet zo dat ik kritiek heb op de krijger of de
toeschouwers (iedereen mag spelen wat-ie wil), maar het is een feit dat als er één
persoon in de buurt was geweest, die begaan was met het lot van de krijger, dat
die dan nog geleefd had.
Een andere voorzorgsmaatregel die mijns inziens veel te veel nagelaten wordt, is
een afdoende bescherming tegen magie. Ondertussen lopen er in de Wilde
Landen niveau 5 en 6 spelers. Zoals elders ook al vermeld werd, proberen we zo
min mogelijk verschil te maken tussen spelers en figuranten. Dan mag je de
conclusie trekken dat een 'voormalig gildemeester uit Kro Terlep' toch ook wel
'vuurballen kracht 5' kan rondstrooien. Een frontale aanval op zo'n kerel wordt
daarmee erg link. Maar een beetje voorbereiding doet wonderen.
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Er zijn legio mogelijkheden. Bijvoorbeeld een bevriende tovenaar die eerst de
tegenstander te grazen neemt met een bliksem of bevriezing. Of een spreuk die de
man het spreken onmogelijk maakt, of wegjaagt. Je zou er zelfs een sluwe
medestander op af kunnen sturen, die de andere tegenstanders ontloopt en de
tovenaar 1 op 1 aanvalt. (Ook hier is het niet mijn bedoeling om zout in de wonde
te wrijven van recent gesneuvelden, maar om duidelijk te maken wat de
spelleiding verwacht dat er zo al kan gebeuren. Een andere optie zou zijn om dan
maar geen hoge niveau figuranten neer te zetten, of de magie af te zwakken. Dat
lijkt me ook niet de bedoeling.)
Daarnaast zijn er ook nog manieren om de krijgers te beschermen, tegen
vuurballen, of tegen magie in het algemeen. Vraag het uw lokale bezweerder!
En ach, om te overleven zal je zo nu en dan ook een beetje geluk moeten
hebben…
Casper van Dijk (dit stukje is geschreven op persoonlijke titel, maar met de pet van spelleiding op; voor vragen
over en suggesties voor de spelregels kun je terecht bij spelregels@arcana.nl)
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Arcana organiseert: Figurantendag live XVII
Om de figuranten in te
wijden in scenario en
spelreglement,
en
een
rolverdeling vast te stellen,
organiseren we in de weken
voor de zeventiende live
een
figurantendag.
Waarschijnlijk vindt dit
plaats op 14 september
2003 in de bekende locatie
in
Delft.
Bevestiging
hiervan vind je in de
volgende Foliant.
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.
Marcel
Oerlemans
tel.
078
6170556). Dan zullen we
proberen met je wensen
rekening te houden.

In augustus 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 de locatie 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.
Lilian Stigter
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Gevonden voorwerpen
Ook de afgelopen lives hebben jullie Arcana weer onvrijwillige geschenken
gegeven, door jullie eigen bezittingen te vergeten. Hier is een lijst van de
afgelopen paar lives.
- Zilverkleurige bokaal met een pentagram erop
- Zwarte leren armbracer met studs
- Langwerpige rode buidel
- Buideltje van zwarte spijkerstof
- Blauwe leren buidel met een bruine sluiting met een Keltische versiering
erop
- Stel bruine leren handschoenen
- Zwarte leren vingerloze handschoen met studs
- Zwarte leren vingerloze handschoen
- Zwarte sjaal van glimmende stof
- Groene fluwelen trui met mouwen en capuchon, die maar tot borsthoogte
komt
- Zwarte mouwloze tuniek
- Bruine wollen trui (zo te zien zelfgebreid)
- Glimmende oranje mantel met groene voering en gouden franjes en band
- Zwart bontlapje
- Roze handdoek
- Witte handdoek
- Zwarte handdoek met in geel:
music factory on 9

Herken je één van je bezittingen, of van
vrienden van je, neem dan contact op met
Sylvia Lemkowitz (015 2124748). Arcana bewaart gevonden voorwerpen een
jaar, daarna worden ze eigendom van de vereniging, oftewel gebruikt,
weggegeven of weggegooid.
Sylvia Lemkowitz
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Horror Acanae: Contract

Inleiding
Rollenspelvereniging Arcana presenteert onder de titel Horror Arcanae een reeks
rollenspellen, waarin blijkt dat achter de ons bekende wereld een andere
wekelijkheid schuilgaat. Een realiteit waarin aliens onder ons zijn, de doden zich
wreken, en oeroude goden ontwaken.
Het gaat steeds om rollenspel rond het thema horror, maar deze serie is in
tegenstelling tot Arcana’s Elerion geen vervolgverhaal. 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: Contract zal plaatsvinden in De Blokhut (De Wolfskuil) te
Ommen op zaterdag 22 november 2003. Het spel zal om ongeveer 20.00 uur
beginnen; maar spelers worden al om 18.00 verwacht in verband met incheck,
briefing en eventueel grime. Om scenariotechnische redenen zal het avondeten
deze keer buitenspels gebeuren.

Inschrijving
Je kunt je inschrijven via http://www.arcana.nl of met het
inschrijvingsformulier in deze Foliant. Er kunnen maximaal 18 spelers meedoen
en een klein aantal crewleden, die de organisatorische en huishoudelijke taken op
zich nemen. Als je overweegt om je in te schrijven als crewlid, neem dan eerst
contact op met het organisatieteam (horror@arcana.nl). Houd er rekening
mee dat het aantal deelnemers beperkt is en dat inschrijvingen worden
geaccepteerd op volgorde van de betalingen.
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Kosten
Het deelnamegeld voor Horror Arcanae: Contract bedraagt € 50 voor spelers en €
30 voor crewleden. Voor deelnemers is het lidmaatschap van RSV Arcana
verplicht.

Wat krijg je?
Een smakelijk diner, een comfortabel bed en een uitgebreide brunch.
Een bondig spelreglement (nagenoeg freeform).
Een uitgebreide omschrijving van je personage (achtergrond, kennis, motieven en
doelen).
Intrigerend en beangstigend rollenspel van zaterdagavond tot de kleine uurtjes
van zondag.
Martin “Bush” Welsh en Jacco Kwakkel

29

30

Horror Arcanae
p/a Kooilaan 45v, 2315 EB Leiden
Telefoon: 071-5211679 (Martin ‘Bush’ Welsh)
E-mail: horror@arcana.nl
WWW: http://www.arcana.nl
Inschrijvingsformulier

HORROR ARCANAE: CONTRACT
22 november 2003 in De Blokhut (De Wolfskuil), Ommen
 Ik ben reeds lid van Rollenspelvereniging Arcana en schrijf mij in als deelnemer aan deze Horror Arcanae
 Ik wil lid worden van RSV Arcana en schrijf mij tevens in als deelnemer aan deze Horror Arcanae
(kruis aan wat van toepassing is)

Ik wil meedoen als:
 speler
 crew (neem eerst even contact op met de organisatie: horror@arcana.nl)
(kruis je voorkeur aan)

In een film of tv-serie zou ik graag de volgende rol(-len) willen spelen:
 Buffy Summers
 baron Frankenstein
 Jack Torrance
 Pinhead
 Carry
 Hannibal Lector
 Katrina Van Tassel
 Rupert Giles
 Chucky
 the Headless Horseman  Lara Croft
 Sherlock Holmes
 Clarise Starling
 prof. van Helsing
 Miss Marple
 Spike
 The Crow
 Herbert West
 het monster van Frankenstein  een/de weerwolf
 Cthulhu (yeah, right!)  Hercule Poirot
 een/de mummie
 Willow Rosenberg
 Dracula
 Ichabod Crane
 Norman Bates
 Xander Harris
 E.T.
 Indiana Jones
 Philip Marlow
 een zombie
 anders, nl.
(maximaal 5 rollen aankruisen)
Let op! Wij willen graag van àlle deelnemers (dus spelers en crewleden) een recente pasfoto.
Deelnemers aan Horror Arcanae: Openbaring 23,11 (november 2002) hoeven dat niet nòg eens te doen.
Naam en voorletters:
Voornaam/roepnaam:
Geboortedatum:
Straat:
Postcode en woonplaats:
Land:
Telefoon (thuis en werk):
E-mail adres:
Plaats en datum:

Handtekening:

Het lidmaatschap van RSV Arcana kost € 12 per jaar en is verplicht voor deelname aan lives, workshops en
andere activiteiten van Arcana. Leden krijgen viermaal per jaar het verenigingsblad.
Deelname aan Horror Arcanae: Contract kost € 50 voor spelers en € 30 voor crewleden. Stuur je
inschrijvingsformulier, samen met een recente pasfoto, naar: RSV Arcana, Postbus 16144, 2301 GC Leiden.
Maak geld over naar: # 88.07.67.081 van de Fortis Bank te Delft, t.n.v. RSV Arcana of # 001-2149427-80 van
de ASLK Evere-Zuid, Eversestraat 1, 1140 Evere, België, t.n.v. Eternica-Arcana. Vermeld bij je betaling
“ HorArc2003speler” of “ HorArc2003crew”.
Inschrijvingen worden geaccepteerd op volgorde van betalingen. Bij annulering tussen vijf en drie weken voor
het evenement wordt het deelnamegeld teruggestort, minus € 12 aan administratiekosten. Bij annulering binnen
drie weken voor het evenement vindt geen restitutie plaats, tenzij er sprake is van aantoonbare overmacht. Ook
dan wordt echter € 12 ingehouden voor administratiekosten. Inschrijvingen en betalingen zijn persoonlijk en
niet overdraagbaar.
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Agenda
2003
Mei
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.
13 en 14 juni: Emphebion organiseert de ZomerLive 2003. Locatie:
Kampeerboerderij 'De Runsvoort' te Helvoirt. Meer informatie te vinden op de
Emphebion WWW-pagina
Juli
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
webmaster@emphebion.nl of kijk op de website www.emphebion.nl/
emphebionoc/EmphebionOC.htm.
25 t/m 27juli: Avatar 2003 in het 'Domaine du Fraichau' (Bois-de-Villers, België)
Meer informatie op de Avatar WWW-pagina of email naar info@larp.be
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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.
15 augustus: Cauldron organiseert Contest of Champions.
16 augustus: Cauldron organiseert Great War
29 t/m 31 augustus: Dawn organiseert Dawn I: Delanors Vloek in De Ebbekink te
Markelo (NL)
29-31 augustus: Eternica organiseert "Alcharion 6" te Domein Roosendael
St Katelijne Waver. Meer informatie op de Oneiros WWW-pagina of via email
naar arjaan@hotmail.com.
September
5 t/m 7 September: Compendium LRP presenteert Bonebreakers Bar V: “”Hoop
doet leven.
14 september vanaf 13:00: Arcana Figurantenbijeenkomst voor Live XVII.
Meer informatie: Telefoon: 076 - 5209 231 (Marielle Klerks, doordeweeks van
18:30 tot 22:00h en in het weekend)

19 t/m 21 september : Oneiros organiseert Caege XIV. (onder voorbehoud)
Meer informatie op de Oneiros WWW-pagina of via email naar
arjaan@hotmail.com.
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.
26, 27 en 28 september: Rollenspelvereniging Arcana organiseert haar
zeventiende live roleplay weekend in Zutendaal (Belgie). 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.

33

Oktober
4 en 5 oktober: Atilla organiseert een Outdoor. Locatie: Vooralsnog onbekend.
Voor meer info kijk op http://www.attilalrp.nl.
10-12 oktober : Eternica organiseert "Apocalyps I" te De Wiekslag - Zelem
Meer informatie op de Oneiros WWW-pagina of via email naar
arjaan@hotmail.com.
17 t/m 19 oktober : Oneiros organiseert Poort XXI. (onder voorbehoud)
Meer informatie op de Oneiros WWW-pagina of via email
arjaan@hotmail.com.

naar

17 t/m 19 oktober : Cauldron organiseert Formanterra VI
17 oktober 20:00 t/m 19 oktober 14:00: Avonturen van de oude aarde organiseert
de live "de valei van de dansende steen" Meer informatie op de WWW-pagina,
via email naar whaletyr@wanadoo.nl cq cjbs@xs4all.nl, telefonisch
030-2619904 (Walter van Leeuwen) 030-6620860 (Cornell Boon) of m.b.v. een
briefje naar Tjonger 16, 3453 MK De Meern.
November
7 t/m 9 november : Eternica organiseert live XX te Kinrooi, België
Meer informatie op de Oneiros WWW-pagina of via
arjaan@hotmail.com.

email

naar

14 t/m 16 november : Oneiros organiseert Manticore VIII.
Meer informatie op de Oneiros WWW-pagina of
arjaan@hotmail.com.

email

naar

via

22 november: Rollenspel vereniging Arcana organiseert Horror Arcanae
“ Contract”, 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.
29-30 november : Eternica organiseert "Alcharion 7" te Sint Jansburg (onder
voorbehoud) Meer informatie te vinden op www.eternica.com.
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December
13 december: Charm organiseert Six Hours IV
Kijk voor meer informatie op de homepage van Charm.
27 t/m 30 december : Emphebion organiseert de WinterLive 2003.
Locatie: 'Brabantbos' te Leirop. Meer informatie te vinden op de Emphebion
WWW-pagina.
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DRUKWERK

Afzender:
Rollenspelvereniging Arcana
Wilhelminalaan 61
2625LG DELFT
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