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Beste leden,
Het is komkommertijd. We vertellen jullie vast niets nieuws; ook de redactie
van de Foliant heeft er onder te lijden. Smachtend heeft de redactie gewacht op
kopij, kopij of maar iets wat van kopij weg had. Mailboxes werden tevergeefs
geraadpleegd, brievenbussen bleven leeg. Onze smeekbedes bij deze en gene
hebben niet mogen baten: Komkommertijd heeft de Arcanaleden in haar greep.
Of misschien is iedereen nog op vakantie? Staat het vizier wellicht nog gericht
op zonniger oorden of exotische plekken op deze aardkloot? We weten het niet.
Was de twwede Puerto Diablo live met haar tropische temperaturen en relaxte
atmosfeer misschien genoeg om eenieder een tropisch levensritme te doen
aannemen? De hangmat op vrijbuiterseiland was mogelijk een inspiratiebron,
een symbool voor de vlucht uit het jachtige bestaan? Heeft menigeen het
vliegtuig gepakt om (nogmaals) de caraiben te bezoeken? We weten het niet,
maar feit is wel dat het een dunne Foliant is geworden. We moeten het er maar
mee doen.
Om toch weer in een live stemming te komen, presenteren we een artikel over
wapenrustingen en helmen. Het is alvast een voorproefje op het nieuwe
wapenboekje, dat nu in de laatste fase is aanbeland en hopelijk voor de
komende Elerion live gereed is. Je kunt je weer helemaal uitleven en nog (beter)
beschermd op de live verschijnen.
In het verlengde hiervan heeft de redactie nog even gedacht aan een cursus
“hoe-strip-ik-een-leren-bankstel” (daar komt meer bij kijken dan je denkt) maar
we wilden het niet op ons geweten hebben dat heel Nederland (en Vlaanderen?)
bezaaid zou staan met kaalgeplukte bankstelframes. Er zijn ons vast veel
mensen dankbaar... maar mocht er interesse zijn... we hebben aardig wat
ervaring!
Verder in deze Foliant de huishoudelijke mededelingen: Er zijn meer manieren
waarop je hulp kan worden gebruikt. Daarnaast is er natuurlijk altijd ruimte
voor jouw eigen bijdrage, in de vorm van artikelen, illustraties en andere
rollenspel georiënteerde zaken, in de Foliant. Deze zijn altijd welkom en je
hoeft er niet mee te wachten tot de volgende deadline.
Veel leesplezier gewenst,
Gerard Bloemers en Marco Lammers.
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Wapenrustingen en Helmen
Inleiding
Het is moeilijk om algemeen geldende regels voor het maken van wapenrusting
te geven, omdat er zoveel mogelijkheden zijn. Sommige mensen maken dingen
(bijna) echt na van staal, anderen gieten latex of epoxyhars in mallen, weer
anderen binden oude stukken vloerbedekking om zich heen of trekken oma’s
oude bontjas aan en zien er vervolgens best goed uit.
Zie het daarom meer als inspirerend en een kans om niet dezelfde fouten te
herhalen, die ooit nodig waren om dit allemaal te ontwikkelen.
Houd er rekening mee dat het rustingstuk het lichaam voldoende moet bedekken
om de volledige hoeveelheid beschermingspunten te behalen! De meningen
lopen uiteen, maar met twee derde van een locatie bedekt, speel je op veilig.

1 Beschermingspunt
Bont
Imitatiebont is gemakkelijk te verwerken. Van grote lappen kan men een heel
hemd of een set arm beschermers of beenkappen maken. Het is ook goed
bruikbaar om andere stukken bepantsering af te werken; vooral randen en
binnenkanten van harde materialen.
De randen van een lap bont rafelen heel snel. Werk de rand daarom af met een
zigzag-steek op de naaimachine of zoom het om.
Arm- en Beenbeschermers
Soepel leer of skai is ideaal om een
vest of een paar been- of arm
beschermers van te maken. Dit
materiaal is eenvoudig te knippen en
scheurt niet in aan de randen. De
afbeelding hiernaast toont hoe de
beschermer gevormd kan worden.
Voorzie de beschermer van een
voering van stof of bont. Dit is er goed
in vast te lijmen met bisontix. Laat ook
nu de contactlijm weer enige tijd
drogen voordat de delen op elkaar
bevestigd worden. Door de voering er iets te krap in te zetten, kan men de vorm
van het werkstuk krommen. Maak langs de zijkanten minstens drie gaatjes om
later een veter door te rijgen. Verstevig de gaatjes met een nestel. Verstevig de
plek waar het gaatje komt met extra stof omdat de beschermer (zeker bij een
4

minder sterk materiaal, zoals skai) anders kan inscheuren.
Het is een lastig karwei om tijdens de live een knoop te leggen in de veter van
een armbeschermer, omdat je maar één hand vrij hebt. Hiervoor zijn twee
oplossingen. Als eerste oplossing zou je elastiek kunnen gebruiken. Het is de
ervaring van de auteur dat dit hinderlijk gaar knellen na enige tijd. Als tweede
oplossing zou je riempjes en gespen kunnen gebruiken. Het is wat meer werk
maar het zit prettig en ziet er goed uit.
Losse arm en (boven)beenbeschermers hebben nogal de neiging om af te
zakken. Bij bont kun je een riem of een touw over het bont wikkelen. Dat ziet er
woest uit. Bij leren/skai rustingstukken kan men met riemen de beschermers aan
een schouderstuk (als men zoiets draagt) vast maken.
Kuras/Vest
Lees
het
stuk
over
armen
beenbeschermers goed door voor tips over
de verwerking van het materiaal.
In de afbeelding hiernaast staat de mal voor
een kuras. De maten zijn gebaseerd op een
borst/buikomvang van 1 meter en een
schouder-broekriem afstand van 55
centimeter.
Gaatjes in dun leer of skai scheuren vaak
uit; ook als ze met nestels versterkt zijn.
Naai of lijm (of een combinatie van beide)
daarom stroken katoen (spijkerstof) aan de
binnenkant bij de plaatsen waar de gaatjes
komen. Gebruik bij het naaien een sterke
naald en een zigzagsteek.

2 Beschermingspunten
Stug Leer
Dit materiaal is een stuk lastiger te knippen
en in vorm te krijgen dan soepel leer of
skai. Gebruik een stevige schaar of desnoods een decouperzaag.
Kuras/Vest
In principe wordt een kuras in stug leer op dezelfde manier vervaardigd als een
kuras in soepel leer of skai. Gebruik alleen liever geen veter-rijgsluiting maar
riemen en gespen. Sla het leer dubbel op de plaatsen waar de riempjes met
holnieten worden vastgezet. Naai en/of lijm bij leer dat nijgt uit te scheuren
katoen (spijkerstof) op de plaatsen waar de riempjes komen, zoals bij soepel
leer en skai staat beschreven.
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Leer met Studs
Door holnieten of studs in het leer te zetten, ziet het er steviger uit. Let bij het
kopen van studs wel op dat ze niet echt scherp zijn. Een latex wapen mag niet
beschadigd raken door een scherpe punt.
Leer met grote Ringen
Er zijn diverse grote metalen ringen in de handel. Ringen onder andere voor
onder moeren en bouten roepen echter wel snel de associatie met de bouwmarkt
op. Naai de ringen op drie of vier plaatsen stevig vast met ijzergaren.
Schubbenpantser
Door kleine plaatjes metaal of PVC over elkaar vallend naast elkaar te zetten op
een leren onderkleed verkrijgt men een 2 punts pantser. Boor in de bovenste
twee hoeken van de plaatjes een gaatje, groot genoeg voor een holniet.
Men kan ook een schubbenpantser maken van alleen maar stukken leer. Let er
wel op dat het leer stug genoeg is om voor 2 punten te mogen tellen.
Kuras, Arm- en Beenbeschermers van Mat en Latex
Deze eerder beschreven rustingstukken kunnen ook uit zwarte mat gemaakt
worden. Beplak de mat aan de binnenzijde wel goed met spijkerstof. Dit geeft
vorm, stevigheid en een mogelijkheid om riempjes, veters en nestel in de
bevestigen.
Werk het geheel goed af met minimaal 9 lagen latex, zoals beschreven voor
wapens. Gebruik bij twijfel over de stevigheid voor de zekerheid een paar
latexlagen extra.
Hout
Er is wel eens een druïde gesignaleerd met houten pantserstukken. Deze
verschillen in het vervaardigen amper van Kuras, Arm- en Beenbeschermers
van Mat en Latex. Het verschil zit hem in de decoratieve afwerking. Met een
soldeerbout kun je prachtige schors imitaties maken.

3 Beschermingspunten
Plaatharnas (pvc, aluminium)
Plaat harnas is star en ongemakkelijk. Het levert echter wel 3
beschermingspunten op. De vormen van de delen zijn globaal weer hetzelfde als
van leren kurassen en arm- en beenbeschermers.
Het prettigst draagt het kuras wanneer het uit meerdere delen is gemaakt. Een
los schouderstuk, waar voor en achterpand aan hangen zijn aan te raden. Het is
stevig en staat goed verzorgd als de delen met leren riempjes aan elkaar zijn
gezet.
6

PVC
Laat zich bewerken met een breekmes en een fohn of een strijkijzer. Kerf met
het breekmes groeven in de PVC-plaat. Bij enige druk breekt het op de kerf.
Men kan op deze wijze zowel rechte als licht gekromde lijnen maken. Om PVC
te buigen, dient men het eerst te verwarmen. En verwarmen, en buigen, etc... tot
het de gewenste vorm heeft.
Voer de binnenzijde van het pantser met iets zachts, bijvoorbeeld zwarte mat.
Dat vergroot het draagcomfort aanzienlijk.
De randen moeten of goed omgebogen (gekruld) worden of met een rand stevig
leer omgeslagen. Dit om te voorkomen dat de harde, scherpe rand in de huid
snijdt of wapens beschadigd. Met een spuitbus metaalverf en wat alkyd-verf kan
men het harnas prachtig afwerken.
Aluminium
Dit is een stuk moeilijker te bewerken, maar levert een veel steviger resultaat
op. Werk met een plaat van 1 tot 1,5 mm dik. De delen kunnen met een
figuurzaag uitgezaagd worden. Zet de plaat goed vast met meerdere klemmen
tegen het hinderlijke doorveren.
Het buigen gaat gemakkelijker dan bij PVC. Buig het met de hand net iets
verder dan bedoeld. Voor mooie rondingen kan men als ondergrond een fles
gebruiken.
Werk de randen weer netjes af met stevig leer om te zorgen dat het de drager
niet snijdt en wapens er niet op stuk geslagen worden.
Puur aluminium ziet er nogal blikkerig en protserig uit. Schilder het met metaalof zwarte verf. Door het wat op te schuren kan het sfeervol verouderd worden.
Maliën
Een project voor de doorzetter. Het maken van een
maliënkolder kost weken, zo niet maanden.
Allereerst heb je heel veel ringetjes nodig. Koop
meteen veel verzinkt (tegen het roesten) ijzerdraad.
500 meter is niet overdreven voor een groot
maliënkolder met mouwen.
Echte malienkolders hadden een ringdiameter van
rond de 4 mm. Voor een spel is 8 mm tot 16 mm al
mooi genoeg. De ringdiameter moet wel in
verhouding zijn met de draaddikte.
Draaddikte Ringdiameter
0.8 mm
6 mm
1,1 mm
10 mm
1,5 mm
16 mm
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Om ringen te maken, is het handig het ijzerdraad te winden om een buis
(eventueel een stuk glasvezelkern) die in de kop van een boormachine is
gestoken. Geleid met de hand de draad op de kern. Draag hierbij uiteraard
goede, leren werkhandschoenen.
De springveer die nu ontstaat, kan opengeknipt worden met een nijptang of
handiger: Met een plaatschaar (een schaar die gebruikt wordt om kippengaas
mee te knippen). Nu houdt je losse, een beetje openstaande, ringen over.
Je kunt ook kant en klaar ringen voor maliënkolders kopen (bij Annic b.v.)
In eerste instantie is het rijgen van de ringetjes verwarrend. Na wat oefening
blijkt het echter vrij eenvoudig. Iedere ring grijpt steeds in vier andere ringen.
In één richting grijpen de ringen van een rij nooit in elkaar, maar steeds in twee
ringen van de rij er boven.
Wanneer je begint, is het nog wel eens lastig te zien hoe het patroon nu loopt en
welke ring waar in grijpt. Met de volgende methode is vrij gemakkelijk een
begin te maken:

Stap 1:
Stap 2:
Stap 3:
Stap 4:

Pak een ring en maak hier een grotere (afwijkende) ring aan vast.
Steek 2 ringen door de eerste (gewone) ring en knijp deze dicht.
Houd het werkje aan de afwijkende ring omhoog: de ringen in rij 2
vallen nu vanzelf over elkaar. Steek hier een ring door. Dit wordt rij 3.
Steek door de buitenste ringen van rij 2 extra ringen die maar één ring
vasthouden; deze komen ook op rij 3 te hangen.

Door steeds het werkje aan de afwijkende ring op te tillen, vallen de ringen in
onderste rij vanzelf goed. Waar deze overlappen, moet een ring voor de rij
eronder gestoken worden. De buitenste ringen worden steeds met twee extra
ringen uitgebreid. Zo ontstaat een driehoek. Wanneer 10 rijen gemaakt zijn, kun
je beginnen met het opvullen van driehoek tot rechthoek.
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Een andere methode:
1:
2:
3:
4:

Maak de helft van de ringetjes (waar je op dat moment mee bezig bent)
dicht.
Maak veel 4 dichte in 1 open (die je dan dicht maakt) setjes.
Maak van de “4 in 1 setjes” een lint door een 4 in 1 met een nieuw
ringetje aan een ander te bevestigen.
Maak vervolgens de linten aan elkaar tot een lap.

Tenslotte moet voor het maliënkolder een patroon gekozen worden. Maak dit
niet te moeilijk. Een eenvoudige buis volstaat. Maak de mouwen eenvoudig
recht toe, recht aan. Wil je er toch iets leuks van maken, dan kun je in plaats van
een hoekige, voor een ronde hals kiezen. En sommige mensen laten de mouwen
en de onderzijde eindigen in driehoeken. Op internet zijn goede sites voor
patronen en nog veel meer informatie te vinden. (kijk hiervoor in de apendix of
op de Arcana-site)

Helmen
De helm is een handig stuk bepantsering. Het levert niet alleen extra
bescherming op, het is ook nog eens veel lichter dan veel pantsers.
Vanuit een aantal basistypen kan vrijwel elk soort helm geknutseld worden.
Hierbij zijn verschillende materialen te gebruiken. Om metaal te imiteren is
zwarte mat met latex ideaal. Aluminium is een metaal dat makkelijk bewerkbaar
is en een stevig resultaat geeft. Leer is uit zichzelf al mooi genoeg. Om het goed
te vormen kan het over zwarte mat geplakt worden.
Benodigdheden:
• Zwarte mat (het liefst van verschillende diktes)
• Bisontix
• Breekmessen
• Evt. soldeerbout (voor “metaal van mat”-helmen)
• Evt. latex + pigment (voor “metaal van mat”-helmen)
• Evt. leer
• Vinyl bij een dophelm
• Holnieten bij leren helm
• Revolvertang voor holnieten
• Aluminium strips voor echte metalen helmen
• IJzerzaag voor aluminium
• Popnagel om aluminium mee aan elkaar te zetten
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Spangenhelm
Dit is de standaardhelm. Door wangbeschermers, horens, neusbeschermers,
pluimen of een klapvizier aan toe te voegen, kan men er allerlei kanten mee op.
Hoewel de werkbeschrijving voor een helm van mat is, kan men hem (vooral
het kruis) ook met aluminium en popnagels bouwen. Vijl dan wel goed de
scherpe zaagsneden weg en verouder het aluminium kunstmatig (met verf b.v.)
om te zorgen dat het er niet te glimmend en modern uitziet.
Combineer NOOIT aluminium en latex. Aluminium zal de latex heel snel
aantasten!!!

1)
Meet de omtrek van je hoofd (ruim, ter hoogte van de wenkbrauwen en
net over de top van je oren). Snij een rechte reep zwarte mat ruim langer dan de
omtrek van je hoofd (er moet straks nog mat tussen passen) Snij nog twee repen
mat en plak deze kruislings over elkaar. Plak de vier uiteinden van het kruis
tegen de binnen kant van de ring. Hoe langer de afstand van de rand tot het
midden van het kruis, hoe hoger en steiler de helm wordt.
Je hebt nu de basis van de helm verkregen. Door sommige uiteinden van het
kruis door te laten lopen, heb je een stevige basis op later een neusbeschermer
of een nekstuk op te bevestigen.
2)
Lijm een reep zwarte mat in de binnenkant van de ring. Dit vergroot het
draaggemak aanzienlijk.
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3
Snij nu vier, wat bol staande driehoeken uit zwarte mat (stevig leer zou
ook kunnen). Het beste maak je eerst een mal van papier om mee te testen. De
driehoeken worden dan op het kruis geplakt. Een goede driehoek bedekt de
helft van de matstroken van het kruis en de strook van de ring. Men kan ook
meteen leer gebruiken om de driehoeken van te maken.
4)
Zet banden eerst over het kruis en dan over de ring. Deze banden kunnen
van leer zijn of van metaal (zwarte mat).
5)
Decoreer de helm. Denk aan klinknagels bij een metalen helm of aan
holnieten bij een leren helm.
De Pothelm
De helm der helmen; voor de echte ridder. Een pothelm zit redelijk comfortabel
en het zicht is best aardig. De pothelm of grote helm stamt uit de 13e eeuw en

werd vaak over een gewone helm (bascinet) of een coif (een soort bivakmuts
van maliën) heen gedragen.
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1)
Meet de omtrek van je hoofd ter hoogte van je ogen. Teken op zwarte mat
de vorm van helm zoals in de tekening aangegeven, even breed als de omtrek
van je hoofd plus minstens 4 cm. De hoogte van de helm is aan de voorzijde in
de verhouding 1 boven de ogen staat tot 2 onder de ogen. Aan de zijkant is de
verhouding 1 boven, 1,5 onder en bij de achterzijde 1 boven staat tot 1,75
onder. Zorg er voor dat de pothelm niet op de schouders komt te rusten. Je kunt
dan je hoofd niet goed meer draaien.
2)
Snij de vorm uit het matje. Snij vervolgens de oogspleten uit de vorm.
Later zijn deze eventueel nog te vergroten. Snij uit het stuk boven de ogen een
vijftal taartpunten zoals aangegeven in bovenstaande figuur.
3)
Snij de uiteinden (A) van de helmvorm schuin af en plak ze aan elkaar,
zodat ze een punt vormen (zie bovenaanzicht helm). Plak de taartpunten dicht
en snij de bovenrand recht af.
4)
Snij voor de bovenkant van de helm de twee aangegeven vormen van de
afdekplaten. Plak de twee delen samen zodat je een conisch kapje krijgt. Snij de
onderrand van het kapje schuin af, zodat hij op de bovenkant van de helm past.
Lijm de kap op de helm. Lijm aan de binnenkant een ring van zwarte mat, vlak
boven ooghoogte. Met deze ring steunt de helm op het hoofd.
5)
Er moeten nu nog ademgaten in de helm gemaakt worden. Deze kunnen
met behulp van een hete soldeerbout gesmolten worden. Steekspelhelmen
hebben slechts aan een kant ademgaten. Vergeet niet om klinknagels (van
zwarte mat) aan te brengen.
6)

Werk de helm af met latex.

De Ketelhelm of Stormhoed
Dit is de helm voor Jan Soldaat. De stormhoed was populair in de 15e eeuw en
net als voor ons, eenvoudig te maken.
1)
Meet de omtrek van je hoofd (ruim, ter hoogte van de wenkbrauwen en
net over de top van je oren). Snij een rechte reep zwarte mat iets langer als de
omtrek van je hoofd en zo hoog dat je kruin nog net zichtbaar is. Plak de beide
uiteinden (A) aan elkaar tot een ring. Pas de ring goed voor je verder gaat.
2)
Snij een cirkel (B) uit zwarte mat waaruit een taartpunt van 55 tot 60
graden is gesneden. De omtrek van de cirkel (minus de taartpunt) moet even
groot zijn als de omtrek van da buitenkant van de ring.
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Plak de rechte zijden van de cirkel tegen elkaar. Je krijgt nu een conische vorm
die het puntdak van je stormhoed gaat vormen. Snij de onderkant van de
conische vorm zodat hij vlak kan staan. Plak hem op de ring.
3)
Snij een ring uit
zwarte mat van zo’n 10
cm breed. De binnenkant
van de ring heeft dezelfde
omtrek als de buitenkant
van de eerste ring (met
dakje).
Snij tegenover elkaar
twee taartpunten van 12
tot 15 graden uit de ring.
Plak de ring helften
samen tot een licht
conische ring.
Snij de binnenrand van de
ring zo dat hij plat tegen
de buitenrand van de
andere ring (met dakje)
aan past.
4)
Plak beide delen
aan
elkaar
en
je
stormhoed is klaar om in de latex gezet te worden.
Als je de stormhoed wil verstevigen, plak dan spijkerstof of leer aan de
binnenkant van de hoedrand. Let wel op dat de middenring zo kleiner wordt.
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Inschrijving Elerion live 21
Inschrijfformulier ARCANA Elerion live XXI “Enkeltje Eeuwigheid” op 16, 17 en 18 september 2005
in de Hoffbauer te Zutendaal in België.
Ik ben lid van Arcana en schrijf me in als deelnemer aan live XXI.
Ik word lid van Arcana en schrijf me in als lid èn als deelnemer aan live XXI.
Ik wil meedoen als:

speler
figurant

speler en als dat niet kan als figurant.
figurant en als dat niet kan als speler.

Spelers
Ik wil het personage houden dat ik tijdens een eerdere live van Arcana heb gespeeld.
Naam personage: _____________________________________________________
Ik wil een nieuw personage spelen en de volgende drie basisklassen hebben mijn voorkeur:

Krijger

Spoorzoeker

Priester van de Generaal

Priester van de Jaden Hemelkeizer

Druïde

Tovenaar

Avonturier

1e voorkeur:

_________________

2e voorkeur:

_________________

3e voorkeur:

_________________

(Kies ook één basisvaardigheid en één talent.)

Figuranten
Wat vind je leuk om te spelen?
Ja Nee
Een rol waarbij ik veel verbaal moet improviseren.
Een rol waarvan vechten een onderdeel is.
Een rol die volledig is gericht op actie (monsterrol).
Een rol waarbij ik op de voorgrond moet treden.
Een rol zonder directe relatie met andere figurantenrollen.
Een rol waarbij ik met andere figuranten een groep vorm.
Een rol die draait om één bepaald plot (plotgerichte rol).
Een rol die is gekoppeld aan de setting en niet aan een plot.
Een rol met veel achtergrondinformatie die ik moet leren/kennen.
Een rol met meerdere spreuken die ik moet kunnen uitvoeren.
Gegevens
Naam en voorletter(s):
Voornaam:

Basisvaardigheid avonturier:
houtwerken
leerwerken
smeden
zakkenrollen
Talent avonturier:
boekrollen lezen
vechten met twee wapens
woudlopen
Voor de casting willen we graag
weten hoe lang je bent en
hoeveel je ongeveer weegt:
Lengte: _________ m.
Gewicht: _________ kg.
Hoe is je fysieke conditie:
goed
matig
slecht

Straat en nummer:
Postcode en woonplaats:

Land:

E-mail adres:
Telefoonnr. thuis:
Datum en plaats:

Telefoonnr. werk:
- 2005, te

Handtekening:

Het Arcana-lidmaatschap kost €12 per jaar. Alleen leden kunnen zich inschrijven voor lives, workshops en andere verenigingsactiviteiten. Leden krijgen vier
keer per jaar het verenigingsblad de Foliant. De live kost €55 voor figuranten en €90 voor spelers. Hiervoor krijg je een rollenspel van vrijdagmiddag t/m
zondagmiddag, 6 maaltijden en een slaapplaats met douchegelegenheid.
Stuur je inschrijfformulier, samen met een pasfoto (alleen voor nieuwe spelers), naar: Arcana, Waterwerk 51, 3063 HB Rotterdam.
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 wordt betaald,, 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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Algemene mededelingen Arcana
Figuranten tekort
Aan een Elerion live van Arcana doen zo’n 60 spelers, 40 figuranten, 6 koks en
wat spelleiders mee. De laatste 2-3 lives loopt het aantal figuranten echter terug.
De vorige keer waren er slechts 30 figuranten en op het moment van dit
schrijven, 5 weken voor de live, zijn er pas 10 ingeschreven figuranten.
Een live kan niet zonder figuranten; er zou geen resident zijn, geen lokale gek,
geen priester en geen magiër met dikke spreukenboeken, geen demoon om je
ziel aan te verkopen, geen groep monsters die het bos onveilig maakt, geen smid
om de zoveelste deuk uit je harnas te kloppen, geen alchemist en geen barman.
Daarbij valt ook op dat onze leden zich als figurant steeds later inschrijven.
Hierdoor is het voor de scenariogroep lastiger om hen te casten voor die ene rol
die perfect zou zijn (soms wordt er speciaal één geschreven, als er nog tijd is), is
het voor de kledinggroep lastiger om kleding te maken en voor de logistiek
lastiger om het evenement te plannen.
Vandaar deze oproep:
• Wilde je toch al meedoen als figurant maar heb je je nog niet
ingeschreven? Doe dat dan vandaag nog.
• Ken je mensen die willen komen figureren? Laat ze dan weten dat ze nog
mee kunnen doen.
Alle informatie vind je uiteraard op de website van Arcana: www.arcana.nl
of je kunt een e-mail sturen naar info@arcana.nl

Vragen aan Arcana
Als je iets wilt weten over de activiteiten van Arcana (je wilt bijvoorbeeld je
hulp aanbieden bij het maken van de live kleding) of welke persoon je moet
hebben om een bepaalde vraag aan te stellen, dan kan je het beste contact
opnemen met het Arcana infopunt: Telefoon: 076 – 52 09 231 (Marielle Klerks
of Eric Vinken, bereikbaar doordeweeks van 18:30 uur tot 22:00 uur en in het
weekend). Je kan natuurlijk ook mailen: E-mail: info@arcana.nl.
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Klim eens in je pen
Het is wel eens gebeurd dat leden hun stukje voor de Foliant of de Wilde Post,
dat ze met veel plezier hebben geschreven, tegen hun verwachting in niet in de
volgende uitgave hebben zien verschijnen. Dat is teleurstellend en had
misschien voorkomen kunnen worden. Een mogelijke oorzaak is dat het stukje
na de deadline bij de redaktie is aangekomen of misschien wel bij de verkeerde
persoon in zijn of haar mailbox is beland. Hieraan kunnen we wat doen!
De deadlines voor het inleveren van kopij voor de Foliant en de Wilde Post zijn
al bekend en staan hieronder vermeld. Door omstandigheden zouden deze nog
kunnen wijzigen, maar voorlopig mogen jullie uitgaan van de volgende data:
 Nummer 4 - najaar 2005:
 Nummer 1 - winter 2006:
 Nummer 2 - voorjaar 2006
 Nummer 3 - zomer 2006:
 Nummer 4 - najaar 2006:

deadline 2 november
deadline 8 februari
deadline 3 mei
deadline 2 augustus
deadline 8 november

Mocht je iets willen schrijven voor de Foliant of de Wilde Post, maar je weet
niet wat, dan zou je aan het volgende kunnen denken:
Voor de Foliant: Een historisch artikel, bijvoorbeeld “Reizen in de
middeleeuwen”, een filmrecentie van films die zich afspelen in de
middeleeuwen of de gouden eeuw of een stukje over het zelf fabriceren van
mooie live spullen.
Voor de Wilde Post: Ingezonden brieven, rouwadvertenties, codeberichten of
gedichten. Bij de Wilde Post moet je er wel rekening mee houden dat dit blaadje
bij de Elerion lives hoort.
Geef bij stukken altijd aan waarvoor het bestemd is; de Foliant of de Wilde
Post.
Artikelen voor de Foliant en de Wilde Post kun je sturen naar de redaktie:
E-mail: redaktie@arcana.nl.
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Oproep voor camouflagenetten!
Arcana doet een oproep aan eenieder die camouflagenetten in bezit heef en deze
wil uitlenen of doneren. Ken je iemand anders met een camouflagenet die dit
aan Arcana kwijt wil, dan horen wij dat uiteraard ook graag.
Dit allemaal ter aankleding van die toffe boslocatie of om enkele oerlelijke
spelleiders aan het zicht te onttrekken; dat moet toch de moeite waard zijn!!!
Kun je ons helpen: neem dan contact op met Renz Klerks: 06 – 191 72 969

Vragen over Elerion
Omdat de Elerion lives al wat langer bestaan, zijn de taken meer opgesplitst en
zijn er dus verschillende personen die, afhankelijk van het onderwerp, je vraag
kunnen beantwoorden.
Indien je vragen of opmerkingen hebt van algemene aard of over de organisatie
van de lives, dan kan je contact opnemen met de kerngroep:
E-mail: kerngroep@arcana.nl.
Voor scenario aangelegenheden, het opsturen van personagebeschrijvingen,
doelen van je personage, grootse plannen die je tijdens de live ten uitvoer wilt
brengen en binnenspelse brieven (naar bijvoorbeeld figurantenpersonages)
neem je contact op met het scenario team:
E-mail: scenario@arcana.nl.
Voor vragen over de spelregels is er een spelregelgroep, je kunt ze bereiken per
e-mail: spelregels@arcana.nl.

Vragen over Puerto Diablo
Voor vragen over de Puerto Diablo lives, kan je het best contact opnemen met
het infopunt van Puerto Diablo:
E-mail: info@puertodiablo.nl.

Omdat alles aan verandering onderhevig is, zal het voor kunnen komen dat deze
informatie over een tijd achterhaald is. De veranderingen zullen daarom in de
Foliant worden aangekondigd, zodat je niet achter het net hoeft te vissen.
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Elerion zoekt opslagruimte
Arcana/Elerion heeft in haar
tienjarig bestaan een aardige
berg bezittingen opgebouwd,
zoals
kleding,
maskers,
monsters, schilden, wapens,
grote en kleinere requisieten,
aankledingsmateriaal,
noem
het maar op. Al die bezittingen
nemen natuurlijk een hoop
ruimte in beslag. Momenteel
hebben we een fijne opslag,
maar hij is aan de kleine kant.
We zoeken dus een grotere!
De eisen waar de opslag aan moet voldoen:
¾ er moet electriciteit zijn
¾ we moeten ophangsystemen aan de muren kunnen bevestigen die aardig
wat gewicht te torsen krijgen
¾ de ruimte moet droog zijn en ’s winters moet het niet vriezen
¾ de deur moet minstens 2 meter hoog en 70 centimeter breed zijn
¾ het liefst op de begane grond
¾ 5 bij 6 meter groot of groter
¾ er moet een klein vrachtwagentje vlakbij kunnen komen
¾ de ruimte moet liefst bij Delft & Leiden in de buurt liggen (in elk geval in
Zuid-Holland)
¾ de ruimte moet liefst vrij toegankelijk voor ons zijn (oftewel dat we eigen
sleutels krijgen, er in kunnen wanneer we willen zonder dat we contact
met mensen op hoeven te nemen)
¾ het mag niet te veel kosten (momenteel betalen we 50 euro per maand,
dat klinkt als weinig en is het ook, maar het is wel 600 euro per jaar die
we niet voor een live in kunnen zetten)
Weet je misschien zo’n ruimte, neem dan contact op met Sylvia Lemkowitz
(telefoon: 015 – 212 47 48) en maak ons erg blij!
Gerard Bloemers, Marco Lammers en Sylvia Lemkowitz.
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Agenda
September
4 september 2005
Rollenspelvereniging Arcana organiseert de figurantenbijeenkomst voor live
XXI “Enkeltje Eeuwigheid”
De figurantenbijeenkomst wordt gehouden in "de Bolk", Buitenwatersloot 1-3
te Delft. Alle figuranten worden verwacht op deze bijeenkomst; ook crewleden
zijn meer dan welkom. De figurantendag zal om 13.00uur aanvangen.
Meer informatie: Telefoon: 076 - 5209 231 (Marielle Klerks of Eric Vinken,
doordeweeks van 18:30 uur tot 22:00 uur en in het weekend.
11 september 2005
Kling organiseert haar 3e (jaarlijkse) tournooi in "de Leidsche Hout (Openlucht
theater)" te Leiden.
Hiervoor worden andere LARP vecht clubs uitgenodigd en individuele
deelnemers. Bekijk onderstaand link voor een foto-impressie van vorig jaar,
uitleg bij de tournooi onderdelen, routebeschrijving enz. Dit jaar met
aansluitend een diner (vermoedelijk pannenkoeken). Deelname graag vooraf
doorgeven in verband met het aantal tournooi plaatsen. Meer info op de Kling
tournooi-pagina: http://home.planet.nl/~napel030/tournooi.htm
16 t/m 18 september 2005
Rollenspelvereniging Arcana organiseert Elerion live XXI “Enkeltje
Eeuwigheid”, een rollenspel weekeinde in "de Hoffbauer" te Zutendaal in
België. Meer informatie: Telefoon: 076 – 52 09 231 (Marielle Klerks of Eric
Vinken, doordeweeks van 18:30 uur tot 22:00 uur en in het weekend)
23 t/m 25 september 2005
RSV Maerquin organiseert haar 17e Koninkrijk Malatië Weekend in Oldebroek
(Utrechts Buitencentrum). Meer info hierover op de Maerquin website:
www.maerquin.nl, mail naar info@maerquin.nl of bel naar +(31) (0)30 –
234 28 20 (tussen 20:00 uur en 22:00 uur).
23 t/m 25 september 2005
Oneiros organiseert Poort XXIV, “Bloedverwant”, in de buurt van Namen.
Meer info op de Oneiros WWW-pagina : www.oneiros.org.
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30 september t/m 2 oktober 2005
Oneiros organiseert Manticore XII: 'Return of the Dragons' (werktitel).
Meer info op de Oneiros www-pagina: www.oneiros.org
30 september t/m 2 oktober 2005
Star Wars LARP organiseert haar eerste evenement, "Een planeet vermist" in
Ossendrecht. Meer info en inschrijfformulier op de Star Wars LARP wwwpagina's: www.crinos.nl/starwars/
Oktober
8 en 9 oktober 2005
European Games World 2005 in Brussel.
28 t/m 30 oktober 2005
Oneiros organiseert Saga III - Idylle. Locatie nog niet medegedeeld door
spelleiding… Hou de Oneiros www-pagina: www.oneiros.org in de gaten.
November
25 t/m 27 november 2005
Oneiros organiseert Brug XI: “Verloren?”
Locatie: Jeugdkamp 'de Maat' in Mol (België)
Meer info op de Oneiros www-pagina: www.oneiros.org
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2006
Maart
5 maart 2006
Rollenspelvereniging Arcana organiseert de figurantenbijeenkomst voor live
XXII. Voor meer informatie: Lees de volgende Foliant.
10 t/m 12 maart 2006
Oneiros organiseert Caege XVIII
Locatie: het domein De Kluis te Sint-Joris-Weert.
Meer info op de Oneiros www-pagina: www.oneiros.org
17 t/m 19 maart 2006
Rollenspelvereniging Arcana organiseert Elerion live XXII, een rollenspel
weekeinde in "De Winner" te Overpelt (België). Voor meer informatie: Lees de
volgende Foliant. Inschrijving opent na afloop van live 21.
Meer informatie: Telefoon: 076 – 52 09 231 (Marielle Klerks of Eric Vinken,
doordeweeks van 18:30 uur tot 22:00 uur en in het weekend)
Augustus
27 augustus 2006
Rollenspelvereniging Arcana organiseert de figurantenbijeenkomst voor live
XXIII. Voor meer informatie:lees de volgende Foliant(en) .
September
8 t/m 10 september 2006
Rollenspelvereniging Arcana organiseert Elerion live XXIII, een rollenspel
weekeinde op "Landgoed Ten Vorsel" te Bladel. Voor meer informatie: Lees de
volgende Foliant(en).
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