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Beste leden,
De tweede hittegolf van het jaar is pas net voorbij en de volgende Foliant dient
zich al weer aan. Redelijk snel na de deadline, want de redaktie gaat even
genieten van een welverdiende vakantie.
Voor de mensen die bezig zijn met de organisatie van de komende Elerion live
breken weer drukke tijden aan: Het scenario wordt bijgepoetst tot een glimmend
geheel, een diversiteit aan rekwisieten wordt gemaakt en geregeld en de eerste
lading post voor de deelnemers gaat binnenkort op weg naar de gelukkigen.
Wat kun je deze keer allemaal in de Foliant verwachten? Als eerste meer
nieuws over “de Bron”, een nieuw evenement van Arcana, dat zich richt op een
jonger publiek. De afgelopen Foliant was er al het een en ander te lezen over dit
initiatief, maar ondertussen is er al heel wat gebeurd! Mocht dit evenement je
aanspreken, schroom dan niet om je alvast in te schrijven als figurant!
Wat nog meer voor de deur staat: Een workshop om wapens, wapenrustingen en
monsters te bouwen. Behalve het maken van een wapen voor eigen gebruik,
wordt deze workshop ook gebruikt voor de reparatie van allerhande Arcana
zaken. De workshop wordt begeleid door enkele klus-meesters en is niet alleen
leerzaam maar tevens erg gezellig.
Gilbert is weeral in de pen gekropen en stipt aan dat naast de kwaliteit van het
eten ook andere zaken aan tafel er toe doen, dit alles aan de hand van een
voorbeeld uit lang vervlogen -Elerion- tijden. Dank gaat uit naar Gilbert voor
het terughalen van deze gebeurtenis (en nee, ik was niet één van de barbaren…).
We vervolgen onze weg met meer Elerion gerelateerde zaken: Van de afgelopen
live heeft Marcel een wie-was-wie lijst opgesteld. Kan je eens terugzoeken hoe
die onuitspreekbare naam van de bomenknuffelaar wordt geschreven of hoe die
mede-avonturier nu in werkelijkheid heet.
De laatste stand van zaken over de inschrijving bij de Elerion live zal worden
toegelicht door onze secretaris. In het kort: Figuranten schrijven zich eerder in,
de spelers juist wat later. Echter: Voor beide zijn er nog enkele plaatsen vrij!
We sluiten af met een stukje over de aangepaste regels met betrekking tot
zakkenrollen tijdens de Elerion lives. Lees en huiver! …misschien is het nog
niet te laat om wat goed verborgen zakken in je mantel te maken…

Veel lees- en klusplezier gewenst,
Marco Lammers en Gerard Bloemers.
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De Bron
Kom figureren op dit unieke evenement!
In de vorige Foliant gooide Jeroen een balletje op over een nieuw evenement
voor jongeren. Inmiddels zijn er al twee vergaderingen geweest met Arcana
leden die hier enthousiast over zijn en is dit evenement, dat we “De Bron”
hebben gedoopt, een feit! We zijn op alle vlakken hard aan het werk om er een
groot succes van te maken. We hebben zelfs al een datum en locatie:
4, 5 en 6 mei 2007
Kamphuis Ahoy te Oosterhout.
Wat is -of wordt- De Bron?
De Bron is een evenement om jongeren van 14 tot en met 17 jaar te laten
kennismaken met levend rollenspel. Met een aansprekende wereld, eenvoudige
regels, en verhaallijnen die op de leeftijdsgroep zijn geschreven.
Het evenement is gesitueerd in de wereld van Elerion. Het grote voordeel
hiervan is dat we al een zeer uitgebreide wereld hebben, waar we dankbaar
gebruik van kunnen maken. Daarnaast is er dan de mogelijkheid voor spelers
die 18 jaar worden om hun personage verder voort te zetten in de Elerion lives.
Tevens hebben we een mooie regelset om te gebruiken.
Op alle vlakken is wel flink gesnoeid om het geheel eenvoudig en gemakkelijk
toegankelijk te houden voor onze doelgroep. Zo zijn de levenspunten uit het
systeem verdwenen en is de vaardighedenlijst voor spelers aardig ingekort. Om
ons de nodige vrijheid te geven, is er een compleet nieuwe kolonie gecreëerd
waar het verhaal zich zal afspelen: Karnavon.
Het gebied Karnavon is slechts een tiental jaar geleden ontdekt. Het ligt
ingeklemd tussen hoge bergen en de woestijn van Redoban en is een zeer
geïsoleerd gebied. Waar het vroeger niet meer dan een stuk woestijn was,
schijnt een mysterieuze bron er nu een vruchtbaar en bebost gebied van te
hebben gemaakt. Pogingen om het gebied te koloniseren worden bemoeilijkt
door allerhande monsters en andere narigheid (zoals dat hoort!).
Zoals gezegd, is het een evenement dat toegespitst is op jongeren van 14 tot en
met 17 jaar. Daarom zal ook binnenspels het spel toegankelijk zijn. Geen
gecompliceerde intriges en complexe geloven, maar herkenbare slechteriken en
duidelijke verhaallijnen. Ook de figurantenrollen zullen lekker dik worden
aangezet.
5

En dat brengt ons bij het belangrijkste punt!
Om dit evenement tot een succes te maken, zijn er zo’n 50 figuranten nodig, dit
zijn zelfs meer figuranten dan bij een Elerion live. Onze spelers zijn jong en
onervaren en er zijn veel figuranten nodig om hen te stimuleren, aan te
moedigen, dingen te leren of zelfs bij de hand te nemen en het verhaal in te
trekken.
Het voordeel voor ons (en voor jullie) is dat alle leden van Arcana mee kunnen
doen als figurant! Spelers van de Elerion lives hoeven niet bang te zijn dat ze te
veel te weten komen over de spelwereld, want alles zal zeer lokaal gericht zijn
op de kolonie Karnavon. Het is een ideale manier om eens te ervaren hoe het is
om figurant te zijn; en voor figuranten is het een geheel nieuwe opzet en een
herkenbare spelwereld met toch een eigen insteek. Voor iedereen is het een
geweldige kans om te helpen nieuwsgierige jongeren kennis te laten maken met
levend rollenspel en samen met hen het spel te beleven!
Heeft ons idee je interesse gewekt? En wil je ons helpen om hier een succes van
te maken? Geef je dan op als figurant door het voorinschrijfformulier uit deze
Foliant in te vullen en op te sturen of via de website (www.arcana.nl). Heb je
nog vragen? Laat het ons horen via info@arcana.nl
Deelname voor figuranten is 50 euro Dat is inclusief twee overnachtingen, alle
maaltijden en de drank (koffie, thee, melk en frisdrank) gedurende het verblijf.
Zondag 15 april vindt er een infodag plaats. ’s Middags zullen we de spelers en
ouders ontvangen om uitleg te geven over het spel en vragen te beantwoorden.
’s Avonds vanaf 18:30 zal er een bijeenkomst zijn voor figuranten waarin we de
spelwereld en het regelsysteem toelichten, de gang van zaken tijdens het
weekend bespreken en de rollen verdelen. De bijeenkomst vindt plaats in
CafEETheater de Boulevard, St-Jansstraat 3a te Breda.
Omdat de vrijdag van het evenement valt op 4 mei, worden de figuranten vanaf
17:30 verwacht. In verband met dodenherdenking vinden de laatste instructies
plaats voor acht uur en start het weekend rond kwart over acht.
Alvast bedankt voor jullie hulp!
Kerngroep De Bron
Kerngroep De Bron bestaat uit Martin Welsh, Jimmy Raaijmakers, Alexander Eckhardt,
Esther Büller, Bibi Boom, Johan Wouters, Jelle van Reeuwijk, Jeroen Vos en Mariëlle Klerks.
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De Bron: Zegt het voort!
Zoals je in deze Foliant kunt lezen, zijn we druk bezig met de voorbereidingen
voor De Bron, een rollenspel evenement voor jongeren van 14 tot en met 17
jaar. Uiteraard zullen we zelf de nodige ruchtbaarheid gaan geven aan dit
spannende, nieuwe evenement, maar we kunnen altijd wat extra hulp gebruiken!
Telt je neefje de jaren af tot hij ook eindelijk eens mee mag naar een Elerion
live? Vind je ook dat je niet vroeg genoeg kunt beginnen met het introduceren
van levend rollenspel bij kinderen? Heb je een buurmeisje dat helemaal weg is
van Harry Potter of The Lord of the Rings en loopt te dagdromen hoe het zou
zijn om daarin mee te spelen? Of ben je op zoek naar dat fenomenale kado om
aan je favoriete petekind te geven?
Mooi, dan is dit je kans! Vertel ze over De Bron, stuur ze door naar onze
website, of neem er zelf een kijkje. Alle informatie voor spelers van De Bron
staat erop, voor de jongeren om te lezen, of voor jou om enthousiast door te
vertellen. Kijk op www.arcana.nl/de_bron en help ons om het nieuws over
De Bron te verspreiden en er een groot succes van te maken! Namens alle
rollenspelers-in-de-dop alvast bedankt!
Kerngroep De Bron
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Inschrijving figuranten “De Bron”
Rollenspelvereniging Arcana
Waterwerk 51, 3063 HB Rotterdam
076 – 52 09 231 (18:30-22:00 of in het weekeinde)

e-mail: info@arcana.nl
homepage: www.arcana.nl

Inschrijfformulier voor figuranten voor De Bron I op 4, 5 en 6 mei 2007 in Kamphuis Ahoy in Oosterhout (NL)
Ik ben lid van Arcana en schrijf me in als figurant aan De Bron I.
Ik word lid van Arcana en schrijf me in als lid èn als figurant aan live De Bron I.
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):
Straat en huisnummer:
Postcode en woonplaats:
E-mail adres:
Telefoonnr. thuis:
Datum en plaats:

______________________________

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

Voornaam:

______________________

_______________________________________________________________________
_____________________________

Land:

______________________

_______________________________________________________________________
_____________________________
___-___-200__, te ______________

Geboortedatum:
Handtekening:

______________________
______________________

Het Arcana-lidmaatschap kost €12 per jaar en €6 als er al een lid op hetzelfde adres woont. Alleen leden kunnen zich inschrijven
voor lives, workshops en andere verenigingsactiviteiten. Leden krijgen vier keer per jaar het verenigingsblad de Foliant. De Bron
I kost €50 voor figuranten.
Stuur je inschrijfformulier 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
op # 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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Wapen- en klus workshop
Een nieuw wapen- en klus workshop is gepland op 13 augustus 2006 om 11:00
uur, locatie “De Bolk.” te Delft.
Er zijn momenteel nog enkele plekken voor spelers en figuranten die willen
helpen om de Arcana voorraad te herstellen en aan te vullen. Een dagje klussen
om de gebroken klauwen, wapens en wapenuitrustingen te herstellen. Lunch
wordt verzorgd en is inbegrepen en klussers die voor Arcana spullen maken of
repareren hoeven geen inschrijfgeld te betalen voor de workshop.

Monster maken?
Naast het maken van
wapens en harnassen is
Arcana ook op zoek naar
nieuwe monsterbouwers.
Tussen Elerion live 23
(herfst 2006) en 24
(voorjaar
2007)
organiseren
wij
een
workshop
monster
bouwen, maar graag horen
wij al van te voren of er
geïnteresseerden
zijn,
zodat we deze kunnen
inplannen naar de diverse
agenda’s. Op deze manier
zorgen we weer voor
verse, nieuwe monsters in
de Elerion spelwereld.
Gaarne inschrijven of interesse doorgeven via inschrijving@arcana.nl
Tot ziens op de workshop!
Kino Verburg, Sander ten Napel en Robin Gilijamse.
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Voor aan tafel…
Over eten valt er bij Arcana niet te klagen. Zelfs toen een zombiekok mee
kookte was het eten van de hoogste kwaliteit. En… in de keuken is het nooit
een dooie boel. Maar over tafelmanieren valt wel wat te zeggen. Ik kan me nog
goed herinneren dat een Senatrice vergezeld van enige hofdames de Wilde
Landen aandeed. De dames stonden op goede tafelmanieren en droegen deze
ook uit. Ter lering ende vermaak werden de hofdames in de tafelschikking
tegenover twee barbaren geplaatst hetgeen een interessante uitwisseling
opleverde. De barbaren konden prompt niet meer met bestek eten en schrokte
hun eten met hun handen van hun bord. De tafeldames corrigeerde de 'heren'
zonder enig effect. Het ging hard tegen hard en hoe deftiger de dames, hoe
barbaarser de barbaren en geen wilde toegeven.
Weddenschappen werden afgesloten. Zouden de dames met hun charme de
barbaren weten te overtuigen? Zouden de barbaren hun act zo vies kunnen
maken dat de dames een flauwte zouden krijgen? 3 zilver op de dames, 2 goud
op de heren? Wie zet er nog in? Echter: Toen liet iemand een 'echte' muis lopen
en daar waren de dames niet tegen bestand. Een nette paddestoeldruide heeft de
muis gevangen maar de strijd was beslist.
En zo zie je maar dat het in de gastronomie niet alleen om het voedsel gaat maar
ook om de manieren. Al eerder heb ik op de website van de Bibliotheque
National Francaise gewezen. Maar er zijn in de laatste tijd weer nieuwe virtuele
exposities geopend die niet gemist kunnen worden. De expositie over eten in de
middeleeuwen is erg leuk en zelfs voorzien van recepten!
http://expositions.bnf.fr/gastro/index.htm

Voor draken en dierenliefhebbers is ook de expositie over dieren aan te raden.
Volg de link en geniet!
http://expositions.bnf.fr/bestiaire/index.htm

Een overzicht van alle dossiers in de virtuele exposities is te vinden via de link:
http://classes.bnf.fr/classes/pages/inddoss.htm

Veel plezier,
Gilbert van Zeijl
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Inschrijving Elerion live 23
Inschrijfformulier ARCANA Elerion live XXIII “Roddels en Raadsels” op 8, 9 & 10 september 2006
op "Landgoed Ten Vorsel" te Bladel in Nederland.
Ik ben lid van Arcana en schrijf me in als deelnemer aan live XXIII.
Ik word lid van Arcana en schrijf me in als lid èn als deelnemer aan live XXIII.
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:
-

- 2006, 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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Wie was wie op live 22?
Hieronder een lijst met de figuranten van Elerion live 22. Zoals je kunt zien,
staat achter redelijk wat namen “onbekend”. Dit komt mede doordat figuranten
zich laat hebben ingeschreven, zodat een deel van de rollen pas op of zelfs na de
figurantendag wordt toegekend. Door de drukte vlak voor een live, heeft het
bijwerken van de database geen prioriteit en mist dus een deel van de namen.

Figuranten
PERSONAGE
Adelbrecht van den Boeggeeste
Adriaan Bintjes
Aldrik Reinoldse
Anna Schipmakers
Antoinne Leggers
Antoon Mergels
Arie Jolstra
Basilica
Beloras
Boris Mulkens
Brogan
Chelly Valdes
Coren Landsweerd
Doyu Loddos
Els
Feren
Fero Nuntjes
Feron Mutaron
Filemon D'aiole
Filodrondel
Gerard Waterhuizen
Hendrik-Jan Hovemans
Hergel
Heru Aldar
Holger Kirstens
Horgel
Ilse Desmet
Janine Malters
Jannes Bohpal
Jaques Kaddam Loyauté
Johannes van Dijk
Jonathan Dubbeldam
Ka-Rashid aka Hermanius aka Ioldar
Kabugu
Kobus Gisbers

NAAM
Sander ten Napel
Stefan Hamels
Benjamin Roemele
Onbekend
Marcel Pereboom
Hans Oomis
Jeroen Vos
Annemiek Scholten
Marcel Oerlemans
Casper van Dijk
Onbekend
Ivon van Velse
Caroline Nijnuis
Evert Jansen
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Eric Vinken
Martin Welsh
Mariëlle Klerks
Ruben Schulz
Gilles de Vries
Onbekend
Onbekend
Gerbrand Vestjens
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Jan Wensveen
Onbekend
Johan Wouters
Jan Wensveen
Onbekend
Marco Lammers
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Krothu
Lioon
Louis den Jongen
Madelon du Tartre
Marcus Dinter
Marline Blazi
Maxim Vernagel
Parsifal
Peter Overga
Richard Smeenge
Roy Tierts
Rubir
Sarfu
Silva Zwartman
Simon van Duuvenveurde
Tasar
Thomas A. Talpa
Treur
Umpa Ba Knog
Valentina TinnenGoud
Vigo Latendonius Vida Vaccelli
Wilg
Willem Willems
Wilma Beukenslinger
Woldewinde

Onbekend
Leon van Ee
Eric Vinken
Helma van den Ouwelant
Onbekend
Onbekend
Johan van der Speeten
Bas den Breejen
Martin Welsh
Bart Baplu
Michiel Kruijff
Caroline Nijnuis
Onbekend
Onbekend
Ephraim Roemele
Onbekend
Lucas Beerekamp
Alex le Heux
Daniël van Gelderen
Caroline Nijnuis
Merijn Hommes
Agnes Jasper
Martin Veth
Anoeska Stokvis
Sylvia Lemkowitz

Spelers
PERSONAGE
Alfons B. (Bravo) Al Ventes
Amalia
Amber Al'Dente Vanula
Angor Mortisson
Annesta van Klaveren
Aran Looier
Argyle Rusnak
Ariana van Harteveld
Armand La Kwaq de Beijl
Atalanta Frost
Aureus (pseudo draconis minor)
Aurora
Baldur van Zilverbeek
Balthasar den Havik
Bernard van Wolf
Bertram Alondo (aka Heronius)
Calesta
Cornelius
Cyraan Orio
David

NAAM
David Dylan Jessurun
Jessica de Feyter
Jelle van Reeuwijk-de Ruijsscher
Harald Honsbeek
Eeke Anne de Ruig
Hans Verbeek
Kino Verburg
Karin Westerbeek
Wouter Pieters
Carry Oomis-Rovers
Anne van Diepeningen
Ilse Devriese
Mikkel De Hert
Bas Paap
Bart Aarts
Tjalling Spaans
Michiel Magnée
Arjan van Reeuwijk
Jessica de Feyter
Dave Vlegels
13

Deca Al'Dente
Diederik
Edgar
Enomus Rothshyer
Falco Looier
Fernando van Klaveren
Glorelain van Reycksteen
Gregorius
Gérard Hoen
Heron van Zilverbeek
Ian Gee Banck
Igor Loos
Imrin Westveldt
Innagada DaVida
Jan met de Kap
Jisan Assul
Joseb Janzkauskaz
Kilian Quigley
Kyra van de Boeggeeste - Kalliphon
Lambiek Al Dente-van Reijcksteen
Lochlainn van Zilverbeek
Loete, Postbode
Lotte al Dente
Malthenniel
Mila van de Moerputten
Mithras, Magister
Niamh van Zeven Stromen
Nicasius Noordman
Orion Falls
Phresi al Dente
Polter Rodiak
Raebo Bank
Raven Gondolaei
Remi
Rigor Reus
Roberto Canestrelli di Torresole
Roderick van Ravensteijn
Silk van de Moerputten
Swentibold Hoen
Taragai 'Sam' Van Samerkand
Tristan de Onrustige
Uma Guma
Val-drah
Vitus Gladius
Ward Rothsheijer
Wel-Drah zoon van Zo-Drah
Wilfried Van Gaard
Yor Spillinkra Agûn de Lapin Agûn etc.

Sander Koop
Floris Kraak
Lennart Backus
Bas Postma
Chris Schaekens
Robin Gilijamse
Jimmy Raaijmakers
Ide Nentjes
Joris Huijs
Alexander Eckhardt
Pieter van der Beek
Michael van Oorschot
Vincent Pieterse
Annis Kouwenberg
André Hogendoorn
Jonas Norrby
Gerard Bloemers
Jacob Boersma
Bibi Boom
Bram van de Pas
Kristoffel De Hert
Stefan Strybol
Anne van Diepeningen
Aurélie Lambin
Debby Peters
Joke Spannenburg
Anne Mohlmann
Richard Jansen
Joris Pieterse
Marijn van der Gaag
Nico Schipper
Pieter van der Beek
Olivier Gubbels
Harald Honsbeek
Ferry Warnaar
Rob Goedemans
Erik Beukenkamp
Martin van Malten
Gilbert van Zeijl
Johan Andree
Sven de Herdt
Annis Kouwenberg
Anja Goedemans
Marinus Jansen
Sjoerd Postma
Maurice Lomans
Bernard de Cuyper
Simone van de Stadt

Marcel Oerlemans
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Elerion administratie
De Elerion live staat weer voor de deur. Eén dezer dagen gaan de infoboekjes
voor spelers en figuranten op de post. We gebruiken deze keer voor het eerst de
zogenaamde getrapte inschrijving, en we zullen na de live evalueren of dat voor
herhaling vatbaar is. Voorlopig zien we wel verschillen in de inschrijvingen,
maar dat kan ook heel andere oorzaken hebben.
Feit is, dat zich nu zes weken voor de live 39 figuranten hebben aangemeld.
Daar zijn we heel erg blij mee, niet alleen omdat we goede hoop hebben dat we
aan de 40 tot 45 figuranten komen, maar vooral omdat de scenario groep nu
meer tijd heeft om bij iedereen een passende rol te zoeken.
Tot onze verbazing hebben zich nog maar 54 spelers ingeschreven. Misschien is
de strenge teller op de website daar debet aan: bij 39 figuranten kunnen er niet
veel meer spelers mee dan dat. Toch zou ik iedereen aan willen sporen zich niet
af te laten schrikken: Er is zeker een reële kans dat er 60 tot 65 spelers mee
kunnen.
Hopelijk gaat het toch kriebelen (het is er warm genoeg voor) en schrijven jullie
je alsnog snel in. Woon je in België, dan kun je als vanouds betalen via de
Eternica-Arcana rekening. Dat houden we zo, want door op rekening in je eigen
land over te maken weet je tenminste zeker op welke datum de betaling staat.
Heel handig als het erg druk is met inschrijvingen.
Sinds kort kan je ook direct op de Arcana rekening betalen via de internationale
IBAN en BIC nummers – gebruik wel de ‘shared’ optie, dan betaal je geen extra
kosten. Zo’n betaling kan wel een paar dagen duren. Alle gegevens vind je op
de inschrijf formulieren op de Arcana website.
Als je eenmaal de infoboekjes binnen hebt, zit daar ook weer een medisch fiche
bij. We gaan je vragen om die opnieuw in te vullen, en in te leveren tijdens de
figurantendag of bij de spelers incheck. We willen je medische gegevens niet
meer bewaren (mogen dat ook niet in een database stoppen) en van een fiche
van 5 of 10 jaar terug wil je toch ook niet uitgaan. Let op: Zet eventuele dieet
wensen of allergieën ook in het betreffende vakje op je inschrijf formulier. Dan
kan de keukenploeg er rekening mee houden – als je pas bij de incheck laat
weten dat je alleen maar eucalyptusblaadjes kan verdragen, dan zijn die vast
niet ingekocht.
Tot ziens op de live,
Casper van Dijk
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Spelregels Elerion: Zakkenrollen
Zakkenrollen: geheim, stiekem, verboden, moeilijk uit te voeren maar o zo
nuttig!
Bij Arcana’s Elerion lives wordt het aantal zakkenrol-pogingen dat iemand op
een evenement heeft, beperkt door het aantal stickers dat hij of zij krijgt per
evenement. Tot nu was dat aantal gelijk aan [het niveau van een personage + 1]
stickers, waarmee het aantal pogingen op een evenement laag lag. De
spelregelgroep is van
mening dat er weliswaar
een beperking in het
maximaal
aantal
pogingen moet zijn, maar
dat dit aantal nu wel aan
de lage kant ligt, zeker
ook vergeleken met de
toepasbaarheid
van
andere
vaardigheden.
Tevens vinden we dat
door het te beperkte
aantal pogingen het
zakkenrollen niet genoeg
onderdeel van het spel is
tijdens een live.
Vandaar het volgende besluit: Vanaf nu krijgt iedere zakkenroller voor elke dag
[het niveau van een personage + 1] stickers. Je vindt dus drie keer zo veel
stickers in je envelop bij de incheck! We hopen dat zakkenrollen daarmee een
actiever onderdeel van de lives gaat zijn, als dreiging en als feitelijke actie.
Veel plezier! En, eigenaars van gevulde beurzen: PAS OP! De zakkenrollers
komen er aan!
De spelregelgroep Elerion
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Algemene mededelingen Arcana
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
weekeinde). Je kan natuurlijk ook mailen: E-mail: info@arcana.nl.

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 2006:
 Nummer 1 - winter 2007:
 Nummer 2 - voorjaar 2007
 Nummer 3 - zomer 2007

deadline 8 november
deadline 7 februari
deadline 2 mei
deadline 8 augustus

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.
17

Vragen over “De Bron”
Indien je vragen of opmerkingen hebt over dit nieuwe evenement, mail dan naar
info@arcana.nl. Kijk voor meer informatie op www.arcana.nl/de_bron
Zie tevens het begin van deze Foliant voor informatie over De Bron.

Vragen over Elerion
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.
Gerard Bloemers, Marco Lammers
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Agenda
Augustus 2006
13 augustus 2006 vanaf 11:00
Rollenspelvereniging Arcana organiseert een Wapen- en klus workshop in
"de Bolk", Buitenwatersloot 1-3, 2613 TA te Delft. De workshop zal beginnen
om elf uur. Inschrijven kan op de Arcana website: http://www.arcana.nl/
Voor meer informatie: Mail naar inschrijving@arcana.nl of bel het
Arcana informatienummer: 076 – 52 09 231 (Marielle Klerks of Eric Vinken,
doordeweeks van 18:30 uur tot 22:00 uur en in het weekeinde).
27 augustus 2006 vanaf 13:00
RSV Arcana organiseert de figurantenbijeenkomst voor live XXIII.
De figurantenbijeenkomst wordt hoogstwaarschijnlijk gehouden in "de
Koornbeurs", Voldersgracht 1 te Delft. Alle figuranten worden verwacht op
deze bijeenkomst; ook crewleden zijn meer dan welkom.Meer informatie:
Telefoon: 076 – 52 09 231 (Marielle Klerks of Eric Vinken, doordeweeks van
18:30 uur tot 22:00 uur en in het weekeinde).
September 2006
1 t/m 3 september 2006
Dawn organiseert haar 4e Live Role Playing weekend in “De Veldhof” te Kring
van Dorth. Meer informatie en opgeven is mogelijk via de website:
http://www.dawnlrp.tk/

3 september 2006 vanaf 11:00
De middeleeuwse LARP vechtclub “Kling” uit Leiden organiseert haar vierde
(jaarlijkse) tournooi in het “openluchttheater” in de Leidsche Hout te Leiden.
Hiervoor worden zowel andere LARP (vecht)clubs uitgenodigd als individuele
deelnemers. Dit jaar met aansluitend een diner (vermoedelijk pizza's ofzo). De
kosten bedragen 3 euro per persoon. Een eigen bijdrage voor het diner is
afhankelijk van het aantal deelnemers.
Deelname graag vooraf doorgeven i.v.m. het aantal tournooi plaatsen.
Een foto- impressie van vorig jaar, uitleg bij de tournooi onderdelen, route
beschrijving, contactinformatie enz. kun je vinden op de website van Kling:
http://home.planet.nl/~napel030/tournooi.htm.
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September 2006 (vervolg)
8 t/m 10 september 2006
Rollenspelvereniging Arcana organiseert Elerion live XXIII “Roddels en
Raadsels”, een rollenspel weekeinde op "Landgoed Ten Vorsel" te Bladel.
Electronisch inschrijven is mogelijk op http://www.arcana.nl/. Denk er
aan dat de inschrijvingen op volgorde van betaling worden gehonoreerd en dat
het aantal toegelaten spelers afhankelijk is van het aantal figuranten dat betaald
heeft. Meer informatie: Telefoon: 076-52 09 231 (Marielle Klerks of Eric
Vinken, doordeweeks van 18:30 uur tot 22:00 uur en in het weekeinde).
15 t/m 17 september 2006
Ravenskeep organiseert live 19: “Call of Believers!” op scoutingterrein “het
Naaldenveld” te Bentveld.
22 t/m 24 september 2006
Charm organiseert het Charm XI weekeinde te “St. Walrick” in Overasselt.
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November 2006
10 t/m 12 november 2006
Maerquin organiseert het 19e Koninkrijk Malatië weekeinde “Onder Donkere
Vleugels” in Oldebroek. Inschrijving voor dit evenement is reeds geopend.
24 t/m 26 november 2006
Oneiros organiseert Caege XVIII, locatie (bij ons) onbekend.
December 2006
27 t/m 30 december 2006
Emphebion organiseert Winterkamp 2006 en 2007 in het Brabantbos te Leirop.
Maart 2007
23 t/m 25 maart 2007
Rollenspelvereniging Arcana organiseert Elerion live XXIV, een rollenspel
weekeinde in "Het Heuvelsven" te Dilsen (België).
Inschrijving voor dit evenement is pas mogelijk na afloop van Elerion live 23.
Meer informatie: Telefoon: 076-52 09 231 (Marielle Klerks of Eric Vinken,
doordeweeks van 18:30 uur tot 22:00 uur en in het weekeinde).
Mei 2007
4 t/m 6 mei 2007
Gepland: De Bron I, een jongerenweekend van rollenspelvereniging Arcana
in "Ahoy" te Oosterhout. Zie eerder deze Foliant voor meer informatie.
Oktober 2007
5 t/m 7 oktober 2007
Rollenspelvereniging Arcana organiseert Elerion live XXV, een rollenspel
weekeinde in "Het Heuvelsven" te Dilsen (België).
Inschrijving voor dit evenement is pas mogelijk na afloop van Elerion live 24.
Meer informatie: Telefoon: 076-52 09 231 (Marielle Klerks of Eric Vinken,
doordeweeks van 18:30 uur tot 22:00 uur en in het weekeinde).
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