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Beste leden,

De eerste Foliant van het lustrumjaar 2004 besteedt natuurlijk aandacht aan de
viering van dit lustrum. De meesten van jullie zullen er al per mail over
geinformeerd zijn: de details van de viering van het tienjarig bestaan staan nu
ook hier in de Foliant, dus geef je snel op bij de lustrumcommissie!

Behalve het inschrijfformulier voor het lustrumfeest zitten er nog veel meer
inschrijfformulieren en aankondigingen in deze Foliant: De komende Elerion
live zit helemaal vol voor spelers, maar als figurant kun je zeker nog mee, dus
grijp je kans! Voor Puerto Diablo kun je je ook nog opgeven, en als dat nog niet
genoeg is. kun je nog zwaardvechten gaan trainen bij Kling, of bordspelen gaan
spelen bij Leprecon. Keuze genoeg!

In het kader van “De Middeleeuwen” heeft Gilbert van Zijl een interessant
artikel geschreven over middeleeuwse boeken op Internet. De redactie heeft hier
meteen gebruik van gemaakt en heeft de een aantal illustraties voor deze
Foliant van de sites gehaald van de Bibliotheque Nationale de France gehaald.

De knutselaars onder ons kunnen meteen aan de slag na het lezen van deze
Foliant: Sander ten Napel leert je hoe je werpdolken moet maken, en Richard
Jansen legt uit hoe je een krachtige kruisboog construeert.

Genoeg te doen en te beleven dus de komende tijd… tot ziens op een van de
vele activiteiten!

Uw toegegen redactie,

Lilian Stigter, Gerard Bloemers, Sander ten Napel & Marcel Oerlemans
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Verslag Algemene Ledenvergadering

De ALV werd deze keer gehouden in studentensociëteit “De Bolk” te Delft, op
zondag 25 januari. Aanwezig waren 21 leden.

Opening
De voorzitter opent de vergadering om 16.00.

Agenda
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld zoals aangekondigd.

Post
Er is afgelopen jaar geen vermeldenswaardige post binnengekomen.

Mededelingen
De vereniging zoekt (nog steeds) mensen die zich in willen zetten voor het
scouten van nieuwe locaties. De locaties van 2003 waren niet optimaal; die voor
2004 zijn redelijk riant, maar daarna is er weer veel speurwerk te doen.
Op 18 april 2004 bestaat Arcana 10 jaar, en zal er een Lustrum worden
georganiseerd. Meer informatie via lustrum@arcana.nl.

Notulen ALV 26 januari 2003
Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van de notulen van de ALV van vorig
jaar. Ze worden per hamerslag goedgekeurd.

Jaarverslag secretaris
��Het secretariaat is afgelopen najaar tussentijds overgegaan van Toon

Krijthe naar Casper van Dijk. Het nieuwe post adres van de vereniging
wordt daarmee Casper's huisadres.

��De statuten van de vereniging zijn inmiddels vastgesteld door de notaris.
��In 2003 had rollenspelvereniging Arcana 175 leden, waar van 24 co-

leden. Er werd vier keer een Foliant met Wilde Post verstuurd. Aan
activiteiten organiseerden we twee keer een Elerion live (108 en 111
deelnemers exclusief keukencrew), beide keren voorafgegaan door een
figurantendag, één Horror Arcanae live (21 deelnemers exclusief crew),
twee wapenworkshops (6 en 7 deelnemers) en één algemene
ledenvergadering.
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Geschillencommissie
Marco Lammers vraagt of de commissie betreffende het geschil tussen Toon
Krijthe en de Elerion-live kerngroep niet iets had moeten doen, of op zijn minst
geïnformeerd had moeten worden. Het antwoord is nee: geen van beide partijen
heeft de hulp van de commissie ingeroepen.
De oude commissie wordt gedechargeerd, en de nieuwe geschillencommissie
voor 2004 wordt geïnstalleerd. Deze bestaat uit Erik Vinken, Don Kwast en
Jimmy Raaijmakers, met Johan Wouters en Annis Kouwenberg als
reserveleden.

Jaarverslag penningmeester
Twee zaken zijn gewijzigd vergeleken met vorig jaar:

��Een aantal posten zijn gesplitst over de verschillende activiteiten. In
plaats van een ‘algemene bijdrage’, worden zaken als kopieerkosten,
porto en opslag nu per activiteit vermeld.

��Nieuw op de balans is de post ‘voorraad’. Deze representeert de waarde
van de materialen die de vereniging op voorraad heeft, voornamelijk mat,
kernen, latex en verf. De vereniging koopt en beheert deze voorraad,
waar verschillende groepen en evenementen gebruik van maken. Deze
voorraad is over 2003 een deel van de winst: � 2585, waarvan � 1126
fictieve winst, omdat in tegenstelling tot voorgaande jaren de voorraad nu
opgenomen is op de balans.

Het aantal betalende leden in 2003 was 160, waarvan 20 co-leden (het verschil
met de administratie van de secretaris zit in b.v. keukencrew). De post
‘donaties’ bestaat uit een bijdrage van Antoine Adams, die de frankering van
een Foliant heeft betaald – waarvoor dank.

Over Elerion live XVI is een winst gemaakt van � 308, waar een flink verlies
was begroot. Dit komt doordat de locatie achteraf goedkoper uitviel dan
gedacht.
Ook Elerion live XVII had een goedkope locatie, maar daarentegen was de huur
van de portofoons erg duur. In de post ‘onvoorzien’ zit de aanschaf van een
keukenmachine (overgenomen nadat die al een aantal keren geleend was). Toch
was de winst op deze live nog steeds � 689. Vraag Renz Klerks: waar komt het
verschil vandaan tussen de begrote en werkelijke kosten van de locatie?
Antwoord: achteraf berekende stookkosten.
Vragen naar aanleiding van Horror Arcanae 2: Waarom is er een post
‘onvoorzien’ begroot (Jonas Norrby)? Dit was een sluitpost op de begroting.
Waar zijn de kosten voor special effects en grime gebleven (Annis
Kouwenberg)? Die zijn ondergebracht onder ‘kleine rekwisieten’.
Over de overige activiteiten valt te melden dat het beetje verlies daarop te
wijten valt aan late afmeldingen voor de wapenworkshops.
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Het bestuur heeft voor het komende jaar besloten om iedere activiteit (Elerion
lives, Horror Arcanae, Puerto Diablo) een eigen ‘spaarpot’ te geven. Dat houdt
in dat als een evenement winst maakt, die winst gebruikt kan worden voor
ruimere uitgaven in volgende evenementen. Andersom is het de bedoeling dat
de activiteiten ook zelf verliezen kunnen opvangen. De vereniging steunt de
activiteiten met eventuele aanloopkosten en hulp bij calamiteiten. De fl. 10.000
reserve, die is opgebouwd toen Arcana enkel Elerion lives organiseerde, is
hiervoor overgegaan naar de vereniging. Het is dan ook aan de vereniging (in de
begroting, en de jaarlijkse ALV) om te besluiten of en hoe met deze buffer
wordt omgegaan.

Verslag financiële commissie: Het kas verschil was � 0. Het bank saldo en het
kasboek klopten. Van teruggestorte declaraties is soms lastig terug te vinden
onder welke post een bonnetje geboekt dient te worden. Er wordt voorgesteld
dat iedereen die iets te declareren heeft, op de bon / formulier / envelop schrijft
waar het voor is. Puerto Diablo werkt al zo: we zullen aan Raymond Kales
vragen om een voorbeeld declaratie formulier naar de penningmeester te mailen.
Vraag Renz Klerks: wie controleert de uitgaven van de activiteiten? De
financiële commissie controleert de penningmeester, die op zijn beurt weer de
activiteitencommissies controleert.
De financiële commissie adviseert om het verslag van de penningmeester goed
te keuren. Dit advies wordt overgenomen met 18 stemmen voor en 3
onthoudingen.

Financiële commissie
De oude financiële commissie wordt gedechargeerd, en in de zelfde
samenstelling (Richard Jansen en Gerard Bloemers) weer geïnstalleerd.

Bestuurswisseling
Er zijn geen tegenkandidaten aangemeld voor het nieuwe bestuur.
Vraag Sandra van Bodegom: moet een bestuur niet uit een oneven aantal
mensen bestaan? Antwoord: het is gezien de statuten niet verplicht, maar wel
handig. Met Mariëlle Klerks er bij komt het aantal voorgedragen bestuursleden
op vijf.
De voorzitter bedankt Toon Krijthe voor zijn inspanningen voor de vereniging
en de Elerion lives. Het is jammer dat de gebeurtenissen zo gelopen zijn. Toon
Krijthe en Casper van Dijk worden gedechargeerd als respectievelijk secretaris
en bestuurslid evenementencoördinatie. Casper van Dijk wordt geïnstalleerd als
secretaris, en Mariëlle Klerks als bestuurslid evenementencoördinatie. Martin
Welsh blijft voorzitter, Leon van Ee penningmeester, Renz Klerks bestuurslid
materiaal beheer.
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Begroting 2004
De penningmeester presenteert de begroting over 2004:

��Voor foto’s en video’s worden net als in het verleden geen kosten
begroot. In het vervolg gebeurt dit allemaal digitaal.

��Ondanks de winst over 2003, verwachten we voor 2004 nauwelijks winst.
��Waarom is er een post PR opgenomen? Dit is voor presentjes, bedankjes

e.d. Er is geen concrete behoefte aan deelname aan beurzen of fairs.
Richard Jansen stelt voor om toch iets aan PR te doen op fairs, b.v. via
flyers op conventies zoals Leprecon.

��Wapenworkshops zijn wel begroot, maar het animo voor inschrijvingen
daalt. Misschien is de prijzenslag in Duitsland daar debet aan.

��Voor het Lustrum is 60 keer inschrijfgeld à � 40 begroot. De ALV keurt
een voorstel goed om de vereniging hier � 500 aan bij te laten dragen.

��Vraag Sylvia Lemkowitz: is het mogelijk dat de vereniging bijdrages
voor activiteiten als het Lustrum sponsort, voor leden die het
inschrijfgeld niet kunnen betalen? Antwoord: nee, niet als vereniging (zie
ook de discussie hierover tijdens de ALV van vorig jaar).

��Is de organisatie van Horror Arcanae3 al gestart? Nog niet, maar die komt
er wel.

��Over Puerto Diablo: zijn de posten opslag (� 0!) en administratie niet erg
laag begroot? De opslag wordt dit jaar bekostigd via een donatie van
Renz Klerks – de administratie zal grotendeels digitaal gaan.

��Hoe zijn de posten voor opslag Elerion lives XVIII en XIX vastgesteld?
Hier zitten kosten in voor verhuizing, inrichting van de nieuwe ruimte, en
een deel overlap in huur periodes. Van januari tot juni gaan we � 680
betalen, daarna � 600. Vanwege deze extra opslagkosten is voor live
XVIII zelfs een verlies van � 400 begroot.

��De locaties in België zijn relatief goedkoop, daardoor kunnen andere
posten omhoog (maar als de locaties in 2005 weer in Nederland zijn dan
moeten die posten ook weer omlaag). Net als voor de andere activiteiten
zal er voor de Elerion lives een aparte spaarpot bijgehouden worden. Die
zou deze verschillen moeten opvangen.

��Vraag Mariëlle Klerks: zijn de begrote locatiekosten deze keer inclusief
stookkosten? Dat is nog onbekend.

��Vraag Martin Welsh: wat is de bijdrage van de evenementen aan de
verzekeringskosten? Niets: de verzekering wordt betaald per lid, die
daarmee verzekerd is voor alle activiteiten waaraan deelgenomen wordt.

De begroting voor 2004 wordt in stemming gebracht, en met 20 stemmen voor
en 1 onthouding aangenomen.
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Evenementencommissies
Volgens de statuten dient het verenigingsbestuur evenementencommissies aan
te wijzen, die de verschillende evenementen van de vereniging organiseren. Het
bestuur heeft de volgende commissies ingesteld:

��Elerion lives: Mariëlle Klerks (eindverantwoordelijk), Leon van Ee
(financiën), Casper van Dijk (administratie).

��Horror Arcanae live: Jacco Kwakkel (eindverantwoordelijk), Martin
Welsh (financiën).

��Puerto Diablo: Renz Klerks (eindverantwoordelijk), Raymond Kales
(financiën en administratie), Sander ten Napel (onder meer scenario).

��Lustrum: Joke Uljee (eindverantwoordelijk), Richard Jansen (financiën),
Mariëlle Klerks (administratie).

��Wapenworkshops: Sander ten Napel (eindverantwoordelijk), Leon van Ee
(financiën en administratie). Maurice Loomans komt de wapengroep
versterken.

Wat verder ter tafel komt
De tafel blijft verschoond van inbreng.

Rondvraag
��Marco Lammers: de figurantendag voor Elerion live XVIII is op 7 maart

2004, ook weer in “De Bolk” te Delft.
��Richard Jansen: de voorraden van de special effects beginnen op te raken.

Wie daar ideeën of contacten over heeft, gelieve contact op te nemen.
��Casper van Dijk: er ligt een idee om de Arcana administratie via Internet

toegankelijk te maken. Marcel Oerlemans heeft aangegeven te willen
kijken of er een web-interface op de huidige database te zetten is. Dan is
er wel een website nodig waar de database kan staan. Volgens Gerbrand
Vestjens (beheerder van de Arcana website) zijn er wel mogelijkheden bij
Xs4all. Gebrand, Marcel en Ruud de Boo gaan dit verder uitzoeken. Als
het er van komt dat de database zo toegankelijk gemaakt wordt, dan zal
de toegang vanwege de privacy afgeschermd worden via inlog accounts.

��Leon van Ee: na de vergadering is er gelegenheid om achterstallige en
toekomstige betalingen te voldoen.

��Martin Welsh: voor de maaltijd na afloop van de ALV zoeken we afwas
vrijwilligers – en deze worden ook gevonden.

Sluiting
Rond 18.00 sluit de voorzitter de vergadering.

Casper van Dijk
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Leprecon IX
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Arcana organiseert: Live XVIII

Waar & wanneer: vrijdag 19 tot en met zondag 21 maart 2003, te Overpelt
(België)

Het Wold is donker en duister… onze helden sjokken voort, angstig om zich
heen kijkend. Trillend op hun benen, verzwakt door de Gele Koorts, opgejaagd
door de Alven… en wat is dat achter die boom, met die puntoortjes???

In deze Foliant zit zoals altijd een formulier, waarmee je je nog in kunt
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 XVIII
bedraagt � 55 voor figuranten en � 90
voor spelers. Het lidmaatschap van
Arcana kost � 12. Maak het bedrag over
op bank-rekeningnummer 88.07.67.081
van de Fortis Bank te Delft, en vermeld
bij de opmerkingen "t.g.v. Arcana te
Leiden". Als je het bedrag stort, met
Girotel betaalt of door een ander laat
betalen, denk er dan a.j.b. aan om je
naam en adres te (laten) vermelden.
Belgische deelnemers kunnen, door
bemiddeling van VZW Eternica, bij een
Belgische bank terecht. Maak het

bedrag 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!

Marcel Oerlemans
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Arcana organiseert: Figurantendag live XVIII

Wanneer: zondag 7 maart, vanaf 13:00 uur.
Waar: Studentensociëteit De Bolk, Buitenwatersloot 1 te Delft

Om de figuranten in te wijden in scenario en spelreglement en de rolverdeling
door te spreken, organiseren we in de weken voor de achttiende 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. Eric
Vinken, tel. 076 5209231 ). 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 figurantenrollen doorspreken.

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 de figurantenmap.
Lees vooral het spelreglement alsjeblieft goed door vóór de figurantendag en
maak aantekeningen van wat je niet duidelijk is. In de figurantenmap vind je
een routebeschrijving naar Overpelt en allerhande praktische informatie met
betrekking tot de live. Mocht je hierover nog vragen hebben, dan kun je die ook
op de figurantendag beantwoord zien.

Hopelijk tot ziens op de figurantendag!

Lilian Stigter
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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 XVIII 19, 20 en 21 maart in Overpelt (België)
O Ik ben reeds lid van rollenspelvereniging Arcana en schrijf me in als deelnemer aan de live
O 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 O Speler O Speler, maar als dat niet kan, dan als figurant

(kruis je voorkeur aan)
O Figurant O Figurant, maar als dat niet kan, dan als speler

SPELERS FIGURANTEN

O 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)
O Vooral rollenspel, langere of kortere rollen
O Vooral rollenspel, korte rollen
O Vooral actie, korte rollen

Eigen idee of aanvulling:
2e: .....................................................................

3e: .....................................................................

Kies uit deze basisklassen drie voorkeuren:

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

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

Lengte: ......... m.
Gewicht: ......... kg.

Fysieke conditie: goed / matig / slecht

Ervaring: (sport, toneel, andere lives etc.):

O Ik speelde reeds mee aan live XVI en/of live XVII en
wil graag mijn karakter behouden.

Naam karakter: ...........................................

Naam en voorletters: ............................................................................................................
Voornaam: .........................................Geboortedatum:.........................................
Straat: ............................................................................................................
Postcode en woonplaats ............................................................................................................
Land: ............................................................................................................
Telefoon (thuis en werk) ............................................................................................................
E-mail adres: ............................................................................................................

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

Het lidmaatschap kost �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 �55 voor figuranten en �90 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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Lustrum: feestweekend op 17 en 18 april 2003!

Op 18 april 2004 bestaat Arcana 10 jaar! Om dat te vieren nodigen we jullie uit
voor het lustrumweekend op 17 en 18 april 2004 in de Coxse Boerderij te
Gemert (Noord-Brabant).

Het weekend start op zaterdag rond 13.00 uur met verschillende middeleeuwse
activiteiten, waaronder een zwaardvechttoernooi, een boogschiettoernooi en een
heus "steekspel" vanaf wankele karretjes.

Op zaterdagavond is er een grandioos banket met live muziek, en wordt er tot in
de late uurtjes doorgefeest. We hopen dat iedereen die komt, zich deze zaterdag
in sfeervolle kledij zal hijsen. Op zondagochtend, de echte verjaardag van
Arcana, is er een feestelijk ontbijt. En rond 14.00 uur sluiten we het weekend af,
na een gezamenlijke opruim- en schoonmaakactie.

Voor dit weekend nodigen we alle leden en oud-leden uit, en partners en
kinderen zijn eveneens welkom. Er is plaats voor maximaal 60 personen, en om
deel te nemen aan het weekend hoef je geen lid (meer) van Arcana te zijn.

De kosten voor het weekend bedragen 40 euro per persoon, hierbij zijn eten en
overnachting inbegrepen. Kinderen tot en met 12 jaar betalen 25 euro, tenzij ze
in een eigen campingbedje slapen, dan betalen ze 10 euro.

Je kunt je inschrijven voor dit weekend door het inschrijfformulier via de
website (http://www.arcana.nl/lustrum.html) in te vullen en het deelnamegeld
over te maken. In de Foliant van februari 2004 is natuurlijk ook een
inschrijfformulier te vinden. Voor iedere deelnemer moet een apart
inschrijfformulier worden ingevuld. Let op: je inschrijving is pas geldig als het
geld is ontvangen, de datum van storting geldt als de datum van inschrijving.

De bevestiging van je inschrijving ontvang je nadat het geld binnen is, en begin
april ontvangen alle deelnemers de routebeschrijving en het programma van de
middagactiviteiten. We hopen je op 17 april te zien! Dan maken we er samen
een gezellig feest van, waar Arcana weer 10 jaar mee vooruit kan!
Voor vragen of opmerkingen kun je mailen naar lustrum@arcana.nl, of bellen
met Joke of Richard (071-5126894).

De lustrumcommissie,

Joke Uljee, Richard Jansen en Marielle Klerks
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Inschrijfformulier Lustrum Arcana
17 en 18 april 2004 in de Coxse boerderij te Gemert

Het inschrijfformulier kun je opsturen aan: Lustrumcommissie Arcana, p.a. Mariëlle
Klerks, Constantijnstraat 17, 4811 PT Breda, Nederland. Je kunt je ook inschrijven via www.arcana.nl

Voornaam
.........................................................

Achternaam ...............................................................

Adres ......................................................................................................................................................

Postcode ......................................................... Plaats ...............................................................

Land ......................................................... Geboortedatum ...............................................................

Telefoon thuis/avond ......................................................... Telefoon
werk/overdag

...............................................................

Geslacht
� Man
� Vrouw

E-mailadres ...............................................................

Ben je vegetariër? � Ja
� Nee

Andere speciale
dieetwensen?

� Nee
� Ja, de volgende: ...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

Alleen voor kleine
kinderen: Slaap je in
je eigen
campingbedje?

� Nee
� Ja

De regels

Deelnemers aan het lustrumweekend hoeven geen lid (meer) van Arcana te zijn. Het weekend kost � 40 per
persoon, kinderen tot en met 12 jaar betalen � 25, tenzij ze in een eigen campingbedje slapen, dan betalen ze
� 10. De inschrijving is pas geldig als het geld ontvangen is. De datum van storting geldt als datum
van inschrijving.
Bij annulering tussen vijf en drie weken voor aanvang wordt het deelnamegeld teruggestort minus hetgeen
we al voor je hebben uitgegeven. Bij annulering binnen drie weken voor het weekend vindt geen restitutie
plaats, tenzij er sprake is van aantoonbare overmacht.

Geld overmaken naar: # 88.07.67.081 van de Fortis bank te Delft, Nederland t.n.v. Arcana. Voor betalingen
vanuit het buitenland kan gebruik gemaakt worden van de volgende nummers: IBAN: NL79 FTSB 0880
7670 81 en BIC: FTSBNL2R.
Belgen kunnen hun bijdrage (in euro) storten op: # 001-2149427-80 t.n.v. Eternica-Arcana. ASLK Evere-
Zuid, Eversestraat 1, 1140 Evere. De mensen van onze zustervereniging Eternica zorgen er dan voor dat het
geld bij Arcana terecht komt, zonder dat iedereen afzonderlijk een aanzienlijk bedrag extra betaalt aan
'kosten voor internationaal betalingsverkeer'.
Geef alsjeblieft duidelijk aan dat het gaat om deelname aan het lustrumweekend en voor wie de betaling is:
de naam van degene die aan het weekend deelneemt.

Voor contact met de organisatie: lustrum@arcana.nl, bellen met Joke of Richard kan ook (071-5126894).
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Kruisbogen
Zoals te lezen was in de Foliant van augustus 2003, zal Arcana binnenkort geen
kruisbogen meer leveren aan spelers. Tijd om er één te kopen of er één zelf te
maken. Zoals altijd is zelf maken aanzienlijk goedkoper en heb je de
mogelijkheid om er iets persoonlijks van te maken. In het eerste wapen en
kleding boekje van Arcana heeft ooit een beschrijving van een kruisboog
gestaan, maar deze maakte gebruik van een klos. Hoewel historisch redelijk
verantwoord was dit vrij lastig te maken. Niet iedereen beschikt over een negen
gaten zaag die door 1,5 mm aluminium kan zagen en deze constructie had ook
nogal eens de neiging om de pees in de klos te laten hangen bij het afschieten.
Erg vermakelijk voor figuranten, maar als speler ben je dan inderdaad.... de
klos. Het volgende ontwerp gaat uit van een trekker die een pees omhoog duwt.
Bij het afschieten gaat dit iets zwaarder dan bij een klos, maar het is aanzienlijk
eenvoudiger te maken en het zal over het algemeen iets betrouwbaarder werken.

Materialen

Om deze kruisboog te maken heb je het volgende nodig:

nummer lengte breedte dikte materiaal
1 60 cm 3,7 cm 1,8 cm berkenmultiple

x
2 10 cm 3,7 cm 1,8 cm berkenmultiple

x
3 5 cm 3,7 cm 1,8 cm berkenmultiple

x
4 40 cm 12 cm 1,8 cm berkenmultiple

x
5 31 cm 1,4 cm 0,5 cm vuren
6 31 cm 1,4 cm 0,5 cm vuren
7 16 cm 1,4 cm 0,5 cm vuren
8 6 cm 7 cm 1 cm HDPE

Het berkenmultiplex kan iedere houthandel op maat zagen. De vuren latjes zijn
echter vrij dun en dit is geen standaardmaat, een wat betere houthandel kan dit
echter op maat schaven. Uit de HDPE (High Density Poly Ethyleen) plaat moet
de trekker gezaagd worden, dit kan ook worden gemaakt van lexan
(polycarbonaat) of een andere zeer stevige kunststof. Je kan proberen dit in 9
mm berkenmultiplex uit te voeren, maar ik vrees dat dit vrij snel afbreekt.
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Constructie

Begin met een sleuf van 1 bij 7 cm te zagen in balk 1. Om de standaard Arcana
kruisboogpijlen af te schieten moet de pees op 33,5 cm van de voorkant van de
kruisboog zitten. Begin de sleuf dus op 27 cm en eindig op 34 cm. Hierna
bevestig je de latjes 5 en 6 op balk 1. Deze moeten het “glijbed” voor de pijl
vormen en de afstand hiertussen luister vrij nauw. Houd zonodig een 9 mm
boortje of een plankje 9 mm multiplex tussen lat 5 en 6 bij het vastzetten.
Gebruik hiervoor kleine messing spijkertjes en houtlijm. De latjes zullen nu iets
oversteken over de sleuf. Maak dit met een figuurzaag, vijl en schuurpapier
weer glad.

Zaag nu de trekker uit de plaat HDPE of polycarbonaat. De exacte vorm van de
onderkant van de trekker maakt weinig uit. Belangrijkste is dat de bovenkant
van de trekker de pees boven latjes 5 en 6 uit kan duwen. Kijk hoe de trekker in
de sleuf moet komen en boor met een drie millimeterboor zo recht mogelijk
door balk 1 en het draaipunt van de trekker.

Nu moeten de latjes 5 en 6 en een klein stukje van balk 1 schuin afgezaagd
worden zodat de pees hier in gelegd kan worden. De hoek waaronder dit
gebeurt luistert ook weer enigszins nauwkeurig. Als je dit vrijwel recht afzaagt
heb je kans dat de pees vanzelf naar boven schiet, maak je het echter te schuin
dan is er veel kracht nodig om de pees omhoog te duwen. Een hoek van 80
graden moet goed werken.

Hierna is de afwerking relatief eenvoudig. Zaag de vorm van de boog uit plank
4 en maak deze met balk 2 vast aan balk 1. Gebruik het liefst schroeven en
houtlijm en boor even voor om te voorkomen dat het hout splintert. Om de pijl
op de boog te houden terwijl je ermee over het slagveld rent is het aan te raden
om balk 3 en latje 7 te bevestigen, met aan het einde van latje 7 een driehoekig
stukje multiplex die de pijl op de boog drukt. Latje 7 kan ook vervangen worden
door een stalen strip van 16 bij 1,5 cm van 1,5 mm dik. Maak aan het einde een
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knik zodat deze weer de pijl op de boog drukt.

Als laatste zet je de trekker vast met een m3 boutje en moertje, probeer dit
enigszins te verzinken en af te vijlen voor de veiligheid en boor gaten van 8 mm
in de uiteinden van de boog, zet hier je pees in en span deze op. Het beste
materiaal voor pezen kun je vinden bij een winkel voor watersport
benodigdheden, maar ook een oude spin van een fiets is bruikbaar.

Richard Jansen
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Arcana organiseert: Puerto Diablo

18, 19 en 20 juni 2004 presenteert rollenspel-vereniging Arcana “Puerto
Diablo”: een historie-spel dat zich afspeelt in de Caraïben in de zeventiende
eeuw (1663), de plaats en tijd van de boekaniers. We spelen in Capelle aan de
IJssel en de kosten zullen 80 euro bedragen. Voorwaarde is dat men lid is van
rollenspel-vereniging Arcana.

In de vorige Foliant stond al veel informatie over Puerto Diablo. Hieronder
nogmaals de contactinformatie, voor diegenen die nog niet geronseld zijn:

www.puertodiablo.nl
Postadres: Esschilder 20 zwart 2012 BD Haarlem

Inschrijven kan vanaf 1 november door 80 euro over te maken op
rekeningnummer 88.07.67.081 VSB bank ‘s Gravenhage t.n.v. “Arcana” onder
vermelding van Puerto Diablo Speler of Figurant.
Het gironummer van de bank is 3946.
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Inschrijven voor Puerto Diablo
Inschrijfformulier Puerto Diablo live 1
18 t/m 20 juni 2004

� 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 en als deelnemer aan de live.

Ik wil meedoen als: � Speler
� Figurant

Gegevens:
Naam en voorletters: ___________________________________________________
Voornaam: ___________________________________________________
Geboortedatum: _____ / _____ / ______ Geslacht: _________
Straat en huisnummer: ___________________________________________________
Postcode en woonplaats: ___________________________________________________
Land: ___________________________________________________
Telefoon (overdag avond): ___________________/______________________
E-mail: ___________________________________________________

Stuur je inschrijfformulier naar:
Raymond Kales
t.a.v. Puerto Diablo
Esschilderstraat 20 zwart
2012 BD Haarlem
Nederland Of: inschrijvingen@puertodiablo.nl

Voor contact met de organisatie:
Internet: www.puertodiablo.nl E-mail: info@puertodiablo.nl
Telefoon: +31629524362 Raymond Kales

+31619172969 Renz Klerks
+31715723621 Sander ten Napel

De regels:
Het lidmaatschap kost � 12 per jaar of de helft ervan voor co-leden. Alleen leden kunnen zich inschrijven voor lives, workshops en andere
activiteiten van Arcana. Leden krijgen minimaal 3 maal per jaar het verenigingsblad.
De live kost � 80 voor spelers en figuranten. Hiervoor krijg je een spannend spel van vrijdag t/m zondagmiddag, 6 maaltijden, slaapplaats
met douchegelegenheid.
De inschrijving is pas geldig als het geld ontvangen is. De datum van storting geldt als datum 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.
Geld overmaken naar: # 88.07.67.081 van de Fortis bank te Delft, Nederland t.n.v. Arcana. Voor betalingen vanuit het buitenland is het het
handigst om een eurocheque te sturen.
Belgen kunnen hun bijdrage storten op: # 001-2149427-80 t.n.v. Eternica-Arcana. ASLK Evere-Zuid, Eversestraat 1, 1140 Evere. De
mensen van onze zustervereniging Eternica zorgen er dan voor dat het geld bij Arcana terecht komt, zonder dat iedereen afzonderlijk een
aanzienlijk bedrag extra betaalt aan 'kosten voor internationaal betalingsverkeer'.
Geef alsjeblieft duidelijk aan om welke live het gaat en voor wie de betaling is: de naam van degene die aan die live meedoet.
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Puerto Diablo: Tijdlijnen

Al (be)schrijver van de achtergronden en de verhaallijnen voor het
boekaniersevenement Puerto Diablo loop ik er vaak tegenaan dat ik wel
ongeveer weet wanneer een belangrijke historische gebeurtenis plaatsvond,
maar er gemiddeld een jaar of dertig naast zit.
Daarom heb ik een aantal tijdlijnen samengesteld aan de hand van wat boeken
en internetsites. Zo’n chronologie in vogelvlucht geeft mij altijd het gevoel van
overzicht. En het is fijn om te weten wat er al wel en nog niet bestond.
Ongetwijfeld hebben velen van jullie Vaderlandsche Geschiedenis gehad (1600
- Slag bij Nieuwpoort ontbreekt niet), maar in praktijk blijkt dat deze kennis van
weinig direct belang is in het verdere leven. Leer alles goed uit je hoofd en je
kunt een onvergetelijk indruk maken op interessanterige feestjes. Een reden om
alles weer eens op te halen.
De reden dat de tijdlijnen niet voorbij 1663 komen is dat in dat jaar ons
evenement speelt. Wat er na 1663 gebeurt hangt wellicht af van het handelen
van de spelers en figuranten.
Op de website van Puerto Diablo (www.puertodiablo.nl) staan nog een
paar andere tijdlijnen.

Een Tijdlijn van de Republiek der Verenigde Provinciën.

1588 Ontstaan van de Republiek der Verenigde Provinciën
1593 Staten-Generaal vergaderen permanent in de Ridderzaal te Den Haag

(Den Haag wordt de politieke hoofdstad van de Republiek)
1595 Groningen toegelaten tot de unie
1596 Vijf admiraliteiten ingesteld
1600 Slag bij Nieuwpoort
1602 Stichting van de VOC
1604 De val van Oostende
1609 Start twaalfjarig bestand: vrede met Spanje (op

voorstel van Johan van Oldenbarneveld, die hiermee
tegen over prins Maurits kwam te staan, die de wapens
niet wilde neerleggen). Oprichting Wisselbank van
Amsterdam

1611 Oprichting Beurs van Amsterdam
1614 Oprichting Bank van Lening te Amsterdam: samen met de twaalfjarige

vrede, de oprichting van de Wisselbank en de Bank van Lening zorgt dit
voor grote toename van de handel en de welvaart in de Republiek. Nieuw
Amsterdam (het latere New York) voor het eerst genoemd.

1618 Start dertigjarige oorlog in Duitsland; Spanje's laatste poging om haar
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heerschappij over het oude Habsburgse rijk (oorspronkelijk Spanje,
Duitsland, de Elzas, Noord Italië en de Nederlanden) te behouden.

1619 Nationale Synode van Dordrecht (om de onenigheid tussen de volgelingen
van Arminius en Gomarus over de voorbestemdheidsleer binnen het
protestante geloof op te heffen). Johan van Oldenbarnevelt wordt
onthoofd als gevolg van de strijd tussen beide partijen, waarin hij
wederom tegenover stadhouder prins Maurits komt te staan. De
Republiek raakt op de rand van een oorlog tussen de Gewesten

1621 Oprichting West Indische Compagnie
1624 Stichting Niew Holland
1625 Frederik Hendrik wordt stadhouder
1626 Nederland koopt Manhattan van de Indianen voor zestig goudstukken
1628 Piet Heyn verovert de Zilvervloot

1632 Maasveldtocht van Frederik Hendrik
1634 Nederland veroverd Curacao
1637 Verschijning van de Statenbijbel. Spanjaarden veroveren Roermond en

Venlo
1639 Voorstel voor de bouw van een nieuw stadhuis Amsterdam
1647 Willem II wordt stadhouder
1648 Vrede van Munster: Spanje erkent de Republiek; einde van de

Tachtigjarige Oorlog. Eerste heipaal stadhuis Amsterdam gaat de grond
in

1650 Eerste stadhouderloze tijdperk (tot 1672)
1651 Akte van Navigatie door Engeland uitgevaardigd: een aantal wetten die de

handel bemoeilijkten ten gunste van Engeland; de reden voor de Eerste
Engelse Oorlog.

1652 Oude stadhuis te Amsterdam brandt af. Eerste Engelse oorlog (tot 1654)
1654 Akte van Seclusie: een door Cromwell afgedwongen wet dat de Republiek



23

nooit meer een Oranje tot stadhouder mag
benoemen (vanwege de verwantschap tussen de
Oranjes en de door Cromwell afgezette Stuarts).
Door Charles II, de nieuwe koning van Engeland -
en een Stuart -later ontkracht.

1655 Feestelijke ingebruikname stadhuis Amsterdam
1661 Partage-traktaat: de Oranjes zien officieel af van de

rechten op het landgoed Oranje dat onbereikbaar is
geworden (het ligt midden in Frankrijk) in ruil voor
het eeuwig gebruik van de bijbehorende titel
“Prins”.

Een Tijdlijn van de West

1492 Columbus maakt zijn eerste reis
1509 De Spanjaarden stichten Darien (Panama)
1512 Voor het eerst zwarte slaven geïmporteerd in Hispagnola
1513 Florida ontdekt door Ponce de Leon
1527 Nieuw Spanje (Mexico) veroverd op de indianen
1561 Philips II verbiedt verdere pogingen om Florida te koloniseren. De

Fransen trekken Florida meteen binnen
1572 Drake verwoest de Spaanse stad Nombre de Dios
1599 Richard Hakluyt publiceert de eerste kaart van Noord Amerika
1604 De Engelsen koloniseren Guyana
1607 De Engelsen stichten Jamestown in Virginia
1608 John Smith gered door Pocahontas (ja, dat is echt gebeurd)
1612 Eerste Engelse kolonisten op Bermuda
1620 Aankomst van de "Mayflower"
1621 WIC (Nederlandse-West-Indische-Compagnie) opgericht
1622 Engelse kolonisten te Virginia door indianen afgeslacht
1624 Stichting Nieuw Amsterdam door de Nederlanders
1626 De Nederlanders kopen Manhattan van de indianen voor een symbolisch

bedrag van zestig goudstukken
1627 Barbados gekoloniseerd door de Engelsen
1628 Piet Heyn veroverd de Spaanse Zilvervloot
1630 Tortuga voor de eerste keer door de Engelsen gekoloniseerd
1634 De Nederlanders veroveren Curacao
1635 De Spanjaarden verwoesten Tortuga
1639 De Engelsen koloniseren Tortuga opnieuw
1642 Tortuga wordt veroverd door Franse boekaniers
1649 Virginia weigert Cromwell te erkennen en zweert trouw aan de Stuarts

(afgezette koninklijke familie)
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1655 De Engelsen veroveren Jamaica
1662 Port Royal (Engels) nodigt de Boekaniers van Tortuga uit om voortaan

van daar uit te opereren

Een Tijdlijn van Kunst en Wetenschap

1506 Voor het eerst Indische kruiden geïmporteerd in Europa. Eerste
suikerrietplantages in de West

1507 De Nieuwe Wereld voor het eerst Amerika genoemd
1510 Vuursteen-vuurwapen uitgevonden (verbetering op het lontslot)
1516 Indigo-verf van Amerika naar Europa geëxporteerd
1520 Chocola vanuit Amerika naar Spanje gebracht
1523 Kalkoen vanuit Amerika naar Europa gebracht
1530 De gekurkte fles wordt populair
1569 Eerste wereldkaar in Mercator-projectie
1605 "Don Quichote" van Cervantes uitgegeven
1615 Munt-inworp-machines voor tabak in Engelse taveernes geïntroduceerd
1616 Shakespeare sterft
1632 Shah Jahan laat de bouw van de Taj Mahal beginnen
1633 Galileo trekt zijn theorie over de Zon als middelpunt van het universum

in, na bedreigingen door de Inquisitie
1642 Rembrandt schildert de Nachtwacht
1643 Molière, de Franse toneelschrijver, sticht het "Illustre Theater" te Parijs;

de basis voor de Comedie Française
1656 Eerste kunstmatige parel te Parijs vervaardigd
1660 Desdemona uit Othello door een vrouw gespeeld (daarvoor werden

vrouwenrollen altijd door verklede mannen gespeeld)

Sander ten Napel
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Puerto Diablo: zelf een werpdolk maken

Dit is een eenvoudige en goedkope klus.

1) Zoals bij alle knutselwerken begin je met het maken van een ontwerp. Puerto
Diablo-werpdolken zijn niet geschikt om gewoon mee vechten (ook echte
werpdolken zijn daar niet geschikt voor). Daarom hoeven ze niet perse een
pareerstang te hebben, maar voor de sier zou het eventueel kunnen. Een
bloedgeul is daarentegen weer wel een goed plan. Die vergroot namelijk de
kans de dolk diep in het slachtoffer doordringt.
De werpdolk mag 10 a 30 centimeter lang zijn.

2) Vervolgens neem je twee rechthoekige stukken zwarte mat. Knip een stukje
lood van 1 bij 3 centimeter en zorg dat dit geen scherpe hoekjes heeft. Ontvet
de mat en het lood. Lijm de beide stukken mat aan één kant in en het stukje
lood aan beide zijden.

3) Laat de bisontix 10 minuten drogen en leg daarna het stukje lood in de
lengterichting op een stuk mat. Leg het niet in het midden, maar er iets
voorbij (in de lengterichting). Dit lood zorgt er voor dat de dolk niet (al te
erg) gaat fladderen en mooi zal draaien, wanneer hij wordt geworpen.
Ikzelf leg het lood wat meer aan de kant van het handvat, maar aan de
scherpe kant kan ook.
Leg het lood niet te dicht bij een uiteinde. Onthoud goed waar het lood zit.
Teken het desnoods even aan met een marker.
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Druk beide stukken mat goed op elkaar. Rol er overheen met een fles of
deegroller.

4) Snij nu de vorm van de dolk uit de mat-sandwich. Gebruik een nieuw en
scherp mes. Houd genoeg ruimte om het lood heen (het mag niet voelbaar
zijn vanaf de zijkant).
Door een hete soldeerbout voorzichtig over het blad te halen, kun je een
bloedgeul suggereren.

5) Breng nu de negen lagen latex aan. Ontvet het wapen goed, smeer er een laag
met thinner verdunde bisonkit over. Laat die goed drogen. Smeer dan zeven
lagen zwarte latex en daarna twee lagen metaalkleur.

6) Lijm nu stof, leer of kunstleer om het handvat. Neem zachte stof of leer.
Bedenk dat je het wapen misschien per ongeluk in iemands gezicht gooit.

7) Spuit het wapen in met siliconenspray.

Benodigdheden:

• -Breekmes (nieuw)
• -Liniaal (metaal)
• -Lijmkam of Kwast
• -e.v.t. soldeerbout
• -Zwarte Mat
• -Lood
• -Bisonkit
• -Bisontix
• -Blanke Latex (geen muurverf)
• -Zwart Pigment om muurverf mee bij te kleuren
• -Citadel Miniature Paint: chainmail en e.v.t. shining gold
• -Stof, leer of kunstleer

Werpdolken dienen met grote voorzichtigheid gebruikt te worden. Net als met
een handboog moet de kracht waarmee het projectiel het luchtruim kiest op de
afstand tot het doelwit gekozen worden.
Mik nooit hoog, zodat de dolk geen kans heeft het hoofd te raken.
Kurassen bieden bij Puerto Diablo volledige immuniteit tegen werpdolken.

Sander ten Napel
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De Middeleeuwen: Middeleeuwse boeken op
internet

En zo is het dat het ritueel uitgevoerd moet worden. Rond de oude vrouw
hing een hele groep van tovenaars en gildemeesters die ademloos toehoorde
naar de beschrijving van het ritueel. Is het duidelijk welke spreuken
voorhanden moeten zijn vroeg de oude vrouw? De groep tovenaars trokken een
rood vodje uit hun achterzak, knikte en beginnen luidkeels spreuken te
vergelijken. Een tovenaar achterin sloeg krabbelde de laatste aantekeningen
in zijn in leer gebonden boek en sloeg het achterin open bij de index. De
spreuken zijn allen aanwezig in onze groep zo verzekerde hij de oude vrouw.

Boeken en zeker mooie
boeken geven een extra
dimensie aan het rollenspel.
Zelf heb ik altijd met veel
plezier allerlei binnenspels
nutteloze manuscripten
gemaakt voor mijn
toverboek, gewoon als
vulling. En dan bedoel ik
niet een rood vodje. De
aantekeningen van een live
heb ik vaak tussenspels
opnieuw uitgeschreven of
beter gezegd, gekalligrafeerd
en voorzien van passende
middeleeuws aandoende
plaatjes. De Foliant heeft al
veel beeldmateriaal onder de
aandacht gebracht maar een

van mijn geliefde bronnen is nog niet aan bod geweest: de Bibliotheque
Nationale de France. Via de internetsite van de BNF worden verschillende
gedigitaliseerde werken uit de middeleeuwen in virtual exhibitions aangeboden.
Echt genieten voor de liefhebber van middeleeuwse miniaturen. Op dit moment
heeft de BNF een paar prachtige virtual exhibitions lopen. Zo zijn er talloze
plaatjes uit de tijd van Karel V 1338-1380. De thematische index geeft je direct
toegang tot sport (jousting) of wetenschap. Een tweede virtuele tentoonstelling
heet Creating French Culture en geeft een beeld in vogelvlucht van vroege
middeleeuwen tot in de renaissance. (Beide : http://www.bnf.fr/
site_bnf_eng/expos/index.htm) Een leuke tentoonstelling over eten
en drinken in de middeleeuwen met veel beeldmateriaal is een hele grote
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aanrader. De tentoonstelling biedt een kijkje in de keuken en etiquette van de
middeleeuwen. http://expositions.bnf.fr/gastro/enimages/
anglais/index.htm )

Mocht je het Frans machtig zijn dan kun je ook je weg vinden naar de
topstukken. (http://expositions.bnf.fr/ fouquet/index.htm)

Dat de scenarioploeg
van Arcana ook zijn
weg kent naar
digitale bronnen van
middeleeuws
beeldmateriaal is mij
niet onopgemerkt
gebleven. Ik was heel
erg blij met de eer
een van de prachtige
documenten van
scenario uit handen
van een
echte demon te
mogen ontvangen.
Scenario mijn
complimenten! Ik
hoop dat jullie en alle
anderen binnen
Arcana zo doorgaan
met het verfraaien
van binnenspelse
attributen. En voor de echte liefhebbers van middeleeuwse boeken kan ik de
TEFAF in Maastricht aanraden waar verschillende stands middeleeuwse boeken
te koop aanbieden. Misschien mag je eens door een echt middeleeuws
manuscript bladeren. Voor mij een hele kick!

Veel kijk plezier,

Gilbert van Zeijl
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Kling

Eenmaal per week organiseert Kling een avond om te trainen in live-roleplay
vechten. We oefenen met veilige schuimrubber-imitatie-wapens. In principe kan
met ieder middeleeuws vormgegeven wapen geoefend worden (incluis bogen).
In de praktijk blijken de meeste deelnemers voorkeur te hebben voor het
zwaard.
De techniek van het vechten bij Kling is gericht op "live-roleplay"-
evenementen. Veiligheid is dan ook erg belangrijk bij de gevoerde technieken
en daarnaast besteden we veel aandacht aan showvechten.

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. Eenmaal
per jaar organiseert Kling een toernooi waarbij verschillende clubs om de
wisseltrofee strijden en alle vechters deel kunnen nemen aan een individueel
kampioenschap. Meedoen met Kling is een avondje gezond bewegen, lekker op
elkaar uitleven op een sportieve en sociale manier, het leren van technieken om
tijdens "lives" mooi en goed te vechten en veel plezier hebben. Kling is niet:
"echt leren zwaardvechten", een snoeiharde vechtsport of leren om een ander
koste wat kost snel van z'n hitpoints af te helpen, zodat je karakter het
evenement weer overleeft.
We trainen op maandagavond van 20u00 tot 21u30 in de Bachstraat 101 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 10 euro gerekend. Van dit geld wordt de zaalhuur betaald. In de
zomervakantie is de gymzaal gesloten. Dan trainen wij buiten in het park "de
Leidsche Hout". Deze trainingen zijn vanwege de vakantie periode slechter
bezocht en worden soms afgelast door regen of andere weersomstandigheden.
Controleer daarom altijd of deze trainingen doorgaan.

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
071-5723621 van 10:00 tot 15:00 en 19:00 tot 20:30. Contact via E-mail geniet
de voorkeur. De website van Kling: http://home.planet.nl/
~napel030

Sander ten Napel
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Agenda

Februari

27 t/m 29 februari 2004
VZW Oneiros organiseert Brug IX, “Labyrinth” te St-Jansburg
(Westmalle/Belgie - nabij Antwerpen). Meer informatie te verkrijgen op de
http://www.oneiros.org/ Oneiros WWW-pagina. Of via email naar
brug@oneiros.org.

Maart

7 maart 2004
Rollenspelvereniging Arcana organiseert haar de figurantendag voor Live XVIII
De figurantendag zal plaatsvinden in Delft in studentensocieteit 'De Bolk',
Buitenwatersloot 1

12 t/m 14 maart 2004
Rollenspelvereniging Maerquin organiseert haar 14e Koninkrijk Malatie
Weekend. Meer informatie te verkrijgen op de
http://www.maerquin.nl/ Maerquin WWW-pagina. Via email naar
info@maerquin.nl. Via reguliere post naar de Pr. Margrietlaan 116, 3708
ZH Zeist, of op telefoonnummer: +(31) (0)30 2342820 (tussen 20:00 en 22:00
u).

13-14 maart 2004
Rollenspelvereniging Eternica organiseert "Alcharion VII " te Nieuw Armirata.
Voor nadere informatie: bezoek de Eternica website.

16 t/m 18 maart 2004
Oneiros organiseert Manticore IX, locatie onbekend. Meer informatie te
verkrijgen op de http://www.oneiros.org/ Oneiros WWW-pagina.

19 t/m 21 maart 2004
Rollenspelvereniging Arcana organiseert haar 18e live roleplay-weekend in "de
Winner" te Overpelt (België). Denk er altijd aan dat de inschrijvingen op
volgorde van betaling worden gehonoreerd. Informatie: telefoon: 076 - 5209
231 (Marielle Klerks, doordeweeks van 18:30 tot 22:00h en in het weekend)
Meer info is te verkrijgen via de site van Arcana,
http://www.arcana.nl/.

26-28 maart 2004
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Oneiros organiseert Poort XXI, Steeringhe, op een nieuwe lokatie. Meer
informatie te verkrijgen op de http://www.oneiros.org/ Oneiros
WWW-pagina.

April

17 - 18 april 2004
Rollenspelvereniging Arcana viert haar eerste Lustrum. Meer info omtrent de
activiteiten op de Lustrum pagina.

Mei

14 t/m 16 mei 2004
Eternica organiseert hun 21 ste live-rollenspelweekend in een te gekke locatie:
"We zullen u verbazen!". Meer info op de http://www.eternica.com/
Eternica WWW-pagina, of stuur een email naar eternica-
life@eternica.com.

21 t/m 23 mei 2004
Charm organiseert Live VI: “De Heuvels” van Insulum te Orvelte. Voor info
mail naar charm_larp@hotmail.com of gobboe@netscape.net, of
kijk op de website http://www.charmlive.nl.

21 t/m 23 mei 2004
Oneiros organiseert Saga I. Het eerste evenement wordt gehouden op domein
La Fresnaye te Dworp (Beersel). Meer informatie te verkrijgen op de
http://www.oneiros.org/ Oneiros WWW-pagina.

Juni

4 t/m 6 juni 2004
De Oneiros Caege XV zal doorgaan op het domein La Fresnaye te Dworp. Meer
informatie te verkrijgen op de http://www.oneiros.org/ Oneiros
WWW-pagina.

18 t/m 20 juni 2004
Arcana organiseert "Puerto Diablo", een historie-spel dat zich afspeelt in de
Caraiben in de zeventiende eeuw (1663), de plaats en tijd van de boekaniers.
Plaats: Scouting-terrein "Scoutcentrum Rotterdam" te Capelle aan de IJssel.
Meer info op de http://www.puertodiablo.nl/ website van Puerto
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Diablo, via email naar info@puertodiablo.nl of reguliere post naar:
Esschilder 20 zwart 2012 BD Haarlem binnenkort zal op de web-site van Puerto
Diablo een electronisch inschrijfformulier verschijnen.

Augustus

27 t/m 29 augustus 2004
Charm organiseert Live VII: “De Opkomst van Aganath” te Oosterbeek. Voor
info mail naar charm_larp@hotmail.com of gobboe@netscape.net,
of kijk op de website http://www.charmlive.nl.

Oktober

1 t/m 3 oktober 2004
Oneiros organiseert haar Manticore X op locatie La Fresnaye te Dworp. . Meer
informatie te verkrijgen op de http://www.oneiros.org/ Oneiros
WWW-pagina.

29 t/m 31 oktober 2004
Rollenspelvereniging Arcana organiseert haar 19e live roleplay-weekend op het
"Heuvelsven" te Dilse-Stokkum (België). De inschrijving voor deze Live opent
pas aan het einde van Live 18! Informatie: Telefoon: 076 - 5209 231 (Marielle
Klerks, doordeweeks van 18:30 tot 22:00h en in het weekend) of bezoek onze
mooie website te http://www.arcana.nl.
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DRUKWERK

Afzender:

Rollenspelvereniging Arcana

Waterwerk 51, 3063HB ROTTERDAM


