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Beste leden, 
 
 
Eindelijk was het zo ver: De Bron heeft haar vuurdoop gehad. Dit nieuwste 
evenement, volgens geruchten ontstaan op een avond met veel bier, kan een 
groot succes worden genoemd: Enthousiaste spelers en figuranten, leuke spel-
momenten, fantastisch weer (het leek wel Puerto Diablo!) en de meest 
indrukwekkende linie die er sinds jaren bij Arcana te zien is geweest. Er blijken 
toch generalisimo te zijn die het begrepen hebben… Het wachten is op het 
moment waarop de jonge spelers zich tussen de “ouwe rotten” gaan begeven. 
De plannen voor de tweede Bron zijn al in de maak, gedragen door het 
enthousiasme van iedereen die bij de vuurdoop betrokken was. 
De Bron zal nog wel vaker genoemd worden in deze Foliant, maar er is 
natuurlijk meer! Zo staat Puerto Diablo 4 op het punt van beginnen en zijn de 
voorbereidingen voor de komende Elerion live ook al weer in volle gang. Voor 
beide kan nog worden ingeschreven dus wat let je! Check dan gelijk even de 
site; daar kun je zien hoeveel plekken er nog beschikbaar zijn. 
Voor hen die binnenkort weer scheeps gaan heeft Sander een achtergrondartikel 
geschreven voor Puerto Diablo. Als je iets wilt weten over de kolonisatie van 
Noord-Amerika dan zou ik dat maar gaan lezen. Is dit soms een stille hint van 
de spelleiding? Zoek je favoriete natie en zie wat hun aandeel is geweest in de 
grote volksverhuizing richting de nieuwe wereld. 
Het Elerion-team heeft de enquete uitgewerkt van de afgelopen live (live XXIV): 
Gerbrand en Sylvia hebben zich op de vele cijfers en suggesties gestort en er 
weer een mooi verslag van gemaakt. Beken maar: Daar heb je in de 
inhoudsopgave al naar gezocht want je wil weten hoeveel stemmen je deze keer 
weer hebt gehad. De algehele tendens is zoals de voorgaande lives, op sommige 
puntjes wat hoger, op sommige wat lager. 
Ook erg handig, aangezien we op dezelfde lokatie terugkeren, is de wie is wie 
lijst! Met dank aan Marcel die er voor heeft gezorgd dat we de volgende Elerion 
live de bekende figurant wel met zijn / haar naam aan kunnen spreken! (vooral 
erg nuttig als het 6 maanden geleden je leermeester is geweest). En voor hen die 
nu gaan controleren: De foute tak heeft een “z” minder in de naam! 
Kijk ook even naar de lijst met gevonden voorwerpen: We worden er met zijn 
allen niet zuiniger op! Als de eigenaar (m/v) zich niet meldt, ontfermt de 
vereniging zich er over. Belangrijker zijn de verloren voorwerpen: Enkelen 
onder ons zijn wat kwijt en willen dolgraag horen dat jij dat gevonden hebt! 
 
 
Veel lees- en spelplezier gewenst, 
 
Marco Lammers en Gerard Bloemers. 
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Enquête Elerion live XXIV 
 
 
Live 24 in Zonnestein (voorheen Muggestein) 
is over het algemeen bij iedereen goed in de 
smaak gevallen. Naast onderling gekissebis en 
gekonkel was er hier en daar ruimte voor een 
knokpartij (of bluspartij in het geval van 
lavamonsters) en hebben veel mensen lol 
gehad met/rond/tijdens het orkbalgebeuren op 
de zaterdagmiddag en tijdens de wedstrijd zelf 
op zaterdagavond. 
 
Er zijn ditmaal iets meer enquêtes ingevuld 
dan de vorige keer en de scores zijn 
vergelijkbaar met de vorige live. Alvast een 
bedankje aan iedereen voor het invullen van de 
enquêtes! 
 
 
De uitblinkers 
 
In de onderstaande tabel zijn de ‘beste personage’ gegevens van de enquête 
verwerkt. Naast de naam van het personage staat een kolom met de score die het 
betreffende personage heeft behaald en daar weer naast het aantal personen die 
op dit personage hebben gestemd. Het komt regelmatig voor dat er op een 
enquête meerdere ‘beste personages’ staan genoemd; in dat geval worden de 
punten gelijkelijk verdeeld over de genoemde personages. Zodoende de af en 
toe wat ‘vreemde’ cijfers. In de onderstaande lijst is iedereen opgenomen die 1 
of meer punten heeft gescoord. 
 
Personage Totaal-

score 
Aantal 
stemmers 

Runegolem 22.75 26 
Julia, cheerleader 6 7 
De Welgestelde Vier aka ‘de ballen’ (Alexander van 
Soest, Claus van Drakensteen, Ferdinand van de Loo & 
Georg Noordeinder) 

4.5 5 

De Nomadi 4.25 5 
Artesia Banck, de zangeres 4 4 
Anna de Maanmaker, nomadi-dochter 3.3 4 
Gromm en Mrauw Prr’gr Mrieuw, de katmensen 3.3 5 
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Nicasius Noordman, priester der JHK 2.5 3 
Mater D en Frater Orgie, druïden 2.17 3 
Formus Facere Servus, slaaf uit Incendia 2 2 
Jarum Jozias Joseph van Rozenburg, gelovige der JHK 2 2 
Richard Smeenge, D.U.H docent 1.3 2 
Adelbrecht Hempers, paladijn van de Natuur 1 2 
Boevrian, aquaan 1 1 
Familie Al‘Dente 1 1 
Hochi Takuro, de Haribdiaan 1 1 
Jisan Assul, bisschop der JHK 1 1 
Linthe, krijger der Generaal 1 1 
Loete, postbode 1 1 
Nago 'N Guessan G'Bogou, priester van de Zon 1 1 
Sventibold Hoen, hoofd van het strijdersgilde 1 1 
Tristan, ridder van de Phoenix 1 1 
 
Duidelijke lijstaanvoerder de Runegolem met 
existentialistische vragen, gevolgd door de orkbal-
cheerleader. Deze laatste is overigens ook enkele 
malen genoemd als het meest ‘irritante’ personage 
(“het gaat er niet om hoe je het spelt, het gaat om het 
enthousiasmeeeeeeeeeeeeeee………….”). 
 
 
Mooiste spelmoment 
  Foto:  David Dylan Jessurun 
 

Gebruikmakend van eenzelfde verdeelsleutel zien we hieronder de mooiste 
spelmomenten. 
 
Moment Totaal-

score 
Aantal 
stemmers 

Alles rond het orkbal, vooral de katmensen die er met de 
bal vandoor gaan, de teleportatie, het valsspelen, de 
sponsoringsliederen 

16.5 19 

Interessante escapades met de nomadi 5.25 6 
Van alles rond de Incendianen: escorteren, conflicten, 
hun poging om naar het orkbal te kijken 

5 6 

Openen van de put met de djinn (waarbij iemand 
‘mallon’ riep als wachtwoord) waar een aquaan in bleek 
te zitten 

4.3 6 

De runegolem die wil weten of hij een ziel heeft en 
ingewijd wordt in een geloof 

3.5 4 
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Gevecht met de lavamonsters en de runegolem, en het 
blussen van de lavamonsters 

3.5 4 

Eindbattle 3 3 
Zingen in herberg Meerzicht (ook wel ‘de Zingende 
Vuist’ genoemd) 

2.5 3 

Bijna sterven door en vechten met een vleerbeest 2 2 
Bloemenritueel en gedicht op het graf van Lena 
Hendriksdochter 

2 2 

Lenteviering met de druïden 2 2 
Zwangerschapsritueel van Wilfried en Mila 2 2 
Zaterdagavond rond vuurkorf hangen 1.5 2 
Afscheid van de Rode Ridder 1 1 
Alles met de Generaal 1 1 
Boswandeling ’s ochtends vroeg 1 1 
De JHK bisschop de les lezen in het bijzijn van de 
Incendianen 

1 1 

Gecomplimenteerd worden met mijn bloemstuk 1 1 
Inwijdingen van de JHK 1 1 
Killian rottingsziekte bezorgen 1 1 
Krols in bos zingen met de katvrouw 1 1 
Lavamonster spelen 1 1 
Praten met de aquaan 1 1 
Toen Kilian en Fernando dachten dat ze kikkers waren 1 1 
Twee keer omgekocht worden voor tegengestelde doelen 1 1 
Zonnefeest op zaterdagmiddag 1 1 
 
Duidelijk is dat het orkbal voor de meeste mensen leuk spel heeft opgeleverd, 
dat de nomadi veel in hun mars hadden en dat ook de incendianen een zeer 
interessante (en controversiële) groep waren. 
 
 
Cijfers en opmerkingen 
 
Er is ditmaal vergelijkbaar gescoord als 
de vorige keer. Enkele negatieve 
uitzonderingen waren de amusements-
waarde (nu 7,9 was 8,2 de vorige keer), 
het lijnscenario (6,7 was 7,6), de 
accommodatie (7,5 was 8,4). Positieve 
uitschieters zijn het eerlijk en volgens de 
regels spelen van de spelers (8,0 was 7,6), de omgeving (8,2 was 7,6) en de 
special effects (7,9 was 7,4). Zoals gebruikelijk hebben jullie ons weer een hele 
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lijst met aandachtspunten gegeven, waarvan er enkele hier genoemd zullen 
worden (overigens worden alle opmerkingen ter harte genomen en onder beraad 
genomen bij de organisatie van de volgende live.) 
 
Roken maar op één plek mogelijk / meer rookplekken gewenst. 

• Tsja, hier is op deze lokatie weinig aan te doen… 
Fijn dat er binnen niet wordt gerookt. 

• De keerzijde van de medaille. 
Met het lijnscenario hebben we een rondje gelopen, er is niets gebeurd. Ook 
niet bij aankomst. 

• We zullen ons best doen de volgende keer het lijnscenario meer aandacht 
geven. 

Laat figuranten eerder aantekenen dat iemand een leerling is bij een 
leermeester. Op zondag komt daar niks van terecht. 

• Een vaker gehoorde opmerking, die we in de briefing aan de figuranten 
de komende keer nogmaals zullen benadrukken. 

Orkbalwedstrijd niet ’s avonds houden, het was niet goed te volgen. 
• Het ’s avonds houden van de orkbalwedstrijd had zowel binnen- als 

buitenspelse redenen. Volgende keer zullen hier echter wel rekening mee 
houden. 

Aankleding / verlichting kan beter. 
• Het geheel in stijl neerzetten van een dorpslocatie is, gezien de 

hoeveelheid beschikbare menskracht, is niet eenvoudig. Evenwel zullen 
we hierover binnenkort eens extra van gedachten wisselen. 

Figuranten dienen beter op de hoogte te zijn van wat de gevolgen zijn van 
magische spreuken (bijv. bliksem), e.e.a. met name in verband met het invullen 
van de personagekaarten… 

• Tijdens de komende figurantenbriefing zullen we hier nogmaals nadruk 
op leggen, maar zeker voor nieuwe figuranten is dit erg moeilijk. 

Herberg Meerzicht was te klein! 
• Tsja, daar is helaas op deze lokatie weinig aan te doen. Het was ook niet 

voor iedereen duidelijk dat er ook beneden gegeten kon worden. 
Iedereen neemt zijn hits beter. 

• Chapeau en houden zo! 
Eerlijkheid tijdens orkbal: een 10! 

• ;-) 
Spelleiding niet gezien, dus goed. 

• Niet bij de orkbalwedstrijd geweest? 
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 TOTAAL Spelers Figuranten 
Aantal ingevulde enquêtes 92 59 33 
Algemene gemiddelde score 8.0 8.1 7.9 
    
SPEL 7.4 7.3 7.5 
Naar je zin gehad ? 85 / 86 52 / 53 33 / 33 
Volgende keer weer ? 85 / 86 52 / 53 33 / 33 
Genoeg actie ? 76 / 83 47 / 52 29 / 31 
Teveel dode momenten ? 15 / 81 11 / 53 4 / 28 
Gelegenheid /info rol uitbouwen/spelen 
? 75 / 79 47 / 49 28 / 30 
Amusementswaarde 7.9 7.9 7.9 
Lijnscenario 6.7 6.5 7.0 
Verhaal/Scenario 7.5 7.4 7.6 
    
In rol/binnenspel figuranten ? 7.9 8.1 7.7 
In rol/binnenspel spelers ? 8.1 8.1 8.2 
Eerlijk & volgens regels figuranten ? 8.1 8.2 8.0 
Eerlijk & volgens regels spelers ? 8.0 8.2 7.7 
    
LOCATIE 7.8 7.9 7.8 
Accommodatie 7.5 7.5 7.5 
Omgeving 8.2 8.3 8.2 
Terrein te groot ? 0 / 81 0 / 50 0 / 31 
Terrein te klein ? 12 / 81 6 / 50 6 / 31 
    
AANKLEDING 8.0 8.0 7.9 
Herberg Meerzicht 7.8 8.0 7.6 
De Gezamenlijke Ruimte 7.8 7.8 8.0 
    
AANKLEDING/VERZORGING 8.0 8.1 7.9 
Kostuums 8.2 8.2 8.2 
Maaltijden 8.6 8.7 8.4 
Special Effects 7.9 7.9 7.9 
Aankleding spelterrein 7.4 7.5 7.2 
    
ORGANISATIE 8.0 8.2 7.9 
Incheck spelers 8.0 8.0  
Figurantenbijeenkomst 7.8  7.8 
Spelleiding 8.2 8.3 8.0 
Spellokaal 8.2  8.2 
Informatie figurantenrollen 7.5  7.5 
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Ontvangst figuranten 7.8  7.8 
Briefing spelers 7.9 7.9  
Logistiek 8.0 8.1 7.9 
    
REGLEMENT 8.1 8.3 8.0 
Speelbaarheid 8.2 8.3 8.1 
Personagekaart 8.2 8.4 8.0 
Naslagkaart voor figuranten 7.9  7.9 
Gevechtssysteem 8.2 8.2 8.1 
Magiesysteem 8.1 8.3 7.8 
    
ARCANA PAPIER 7.8 7.8 7.8 
de Foliant 7.8 7.9 7.5 
de Wilde Post 8.0 8.1 8.0 
Spelers/figuranteninformatie 7.6 7.5 7.8 
"Informatie Nieuwe Leden" 7.7 7.8 7.7 
"Wapenrusting & Kleding" 7.9 7.8 8.1 
 
Gerbrand Vestjens 
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Wie is wie Elerion Live XXIV 
 
 
Het is ons weer gelukt om iemand genoeg om te kopen om ons van een wie is 
wie lijst te voorzien. Natuurlijk zijn we niet te beroerd om iedereen mee te laten 
genieten van ons succes. De twee lijsten hieronder heb je niet van ons… 
 
 
Spelerspersonages 
 
Bij aanvang onbekend Anne  Mohlmann 
Bij aanvang onbekend Bart  Gesquiere 
Bij aanvang onbekend Ferry  Warnaar 
Bij aanvang onbekend Hans  Verbeek 
Bij aanvang onbekend Joris  Slootweg 
Bij aanvang onbekend Kristof  Verhoeven 
Bij aanvang onbekend Lennart  Backus 
Bij aanvang onbekend Marjolijn  Putman 
Alexis de Stoute Tom  Dillen 
Alfons B. (Bravo) Al Ventes David Dylan  Jessurun 
Alix Pauline  Knapen 
Annesta van Klaveren Eeke Anne de Ruig 
Ariana van Harteveld Karin  Westerbeek 
Armand La Kwaq de Beijl Wouter  Pieters 
Artesia Banck Bibi  Boom 
Aurora Ilse  Devriese 
Baldur van Zilverbeek Mikkel De Hert 
Bernard van Wolf Bart  Aarts 
Bertram Alondo (aka Heronius) Tjalling  Spaans 
Calesta Michiel  Magnée 
Cornelius Arjan van Reeuwijk 
Cyrrus Gondolaei Jef de Coster 
David Dave  Vlegels 
Deca Al'Dente Sander  Koop 
Falco Looier Chris  Schaekens 
Fernando van Klaveren Robin  Gilijamse 
Frater Orgie Quintus  Stokvis-Veth 
Glorelain van Reycksteen Jimmy  Raaijmakers 
Gérard Hoen Joris  Huijs 
Hartman Hartmanszoon Carel  Ketelaars 
Heron van Ramssteen Alexander  Eckhardt 
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Hochi Takuro Don  Kwast 
Ian Gee Banck Pieter van der Beek 
Igor Loos Michael van Oorschot 
Imrin Westveldt Vincent  Pieterse 
Innagada DaVida Annis  Kouwenberg 
Jarum Jozias Joseph van Rozenburg David  Gilijamse 
Jisan Assul Jonas  Norrby 
Jonatan Zwerfkei Bram  Verbeek 
Joseb Janzkauskaz Gerard  Bloemers 
Kilian Quigley Jacob  Boersma 
Lambiek Al Dente-van Reijcksteen Bram van de Pas 
Linthe Aletta  Moelands 
Lochlainn van Zilverbeek Kristoffel De Hert 
Locutus 'de koude' Winterbloed Gilad  Peltier 
Loete, Postbode Stefan  Strybol 
Maeve Daniëlle de Boe 
Malthenniel Aurélie  Lambin 
Mater D Anoeska  Stokvis 
Mila van Gaard - van de Moerputten Debby  Peters 
Mithras, Magister Joke  Spannenburg 
Nago 'N Guessan G'Bogou Alphons  Dragt 
Nicasius Noordman Richard  Jansen 
Orion Falls Joris  Pieterse 
Ralph Roelofsen Robert van Oorschot 
Raven Gondolaei Olivier  Gubbels 
Rigor Roald  Lazet 
Roberto Canestrelli di Torresole Rob  Goedemans 
Rogier Buysing Jelle van Alewijk 
Swentibold Hoen Gilbert van Zeijl 
Taragai 'Sam' Van Samerkand Johan  Andrée 
Tristan de Onrustige Sven de Herdt 
Val-drah Anja  Goedemans 
Ward Rothsheijer Sjoerd  Postma 
Wilfried Van Gaard Bernard de Cuyper 
Wolfgang Orphen Igor  Armellini 
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Een klein deel van de figurantenpersonages staat hier niet bij, deze waren bij het 
begin van het evenement nog niet aan een bepaald persoon toegekend. 
 
Figurantenpersonages 
 
Ab Molema Björg  Tammenga 
Acerbis Videre Tertius Oculus Myrtha  Davina 
Adelbrecht Hempers Jeroen  Vos 
Alexander van Soest Wouter  Gortenmulder 
Amalia de Simone Jelle van Reeuwijk-de Ruijsscher 
Anna de Maanmaker Moniek  Pillen 
Argyle Rusnak Kino  Verburg 
Aurea Mazarino Helma van den Ouwelant 
Bartholus Jankauskas Leon van Ee 
Bastiaan Hart Marcel  Smoorenburg 
Benjamin Minnetsga Richard  Krakowczyk 
Boevrian Casper van Dijk 
Boris Vermeulen Jurjen  Roels 
Charles Concorrenza Marcel  Pereboom 
Claus van Drakensteen Patrick  Deters 
Clavicus Akarius Leon van Ee 
Cornelia Vrij Judith  Nijboer 
Cuwat Lipvinger Evert  Jansen 
Docter Dangliuks Jan  Wensveen 
Elric 'de Weldoener' Erik van Looy 
Eveline Temmers Els  Schulz-Valée 
Ferdinand van de Loo Peter de Graaf 
Formus Facere Servus Raoul  Meuldijk 
Georg Noordeinder Ron van Amsterdam 
Gromm Prr’gr Mrieuw Ceciel van Aalst 
Hademar van de Laar Floris  Kraak 
Halloma Jankauskas Caroline  Nijnuis 
Helga Rietgaard Maria van Beek 
Inram van der Poort Wouter  Gortenmulder 
Ivo Daguéro Marco  Lammers 
Jaap Singe Marcel  Oerlemans 
Julia Damast Sabrina  Goonetilleke 
Kim Langlans Mariëlle  Klerks 
Koert Konkurranse Jeroen  Broekhuizen 
Leone Thijse Sylvia  Lemkowitz 
Lidewij Berkenschors Julia van de Ven 
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Lien Dupres Jessica de Feyter 
Lodewijck Minnetsga Maarten  Scherpenzeel 
Magnus Fulmen Ductor Ruben  Schulz 
Mrauw Prr’gr Mrieuw Esther  Büller 
Naag Merijn  Hommes 
Norbert Nebenbuhler Maurice  Schaekens 
Pecunus Domia Bellator Daniël van Gelderen 
Petra Bartjens Afke van Beek 
Pieter van Cauda Stefan  Hamels 
Quhris Eric  Vinken 
Quinten Havermans Patrick  Deters 
Richard Smeenge Bart  Baplu 
Rinus Mug Kino  Verburg 
Roderick Rival Ide  Nentjes 
Runebewaker Muggenstein Eric  Vinken 
Sander Dolders Casper van Dijk 
Sandor van de Molen Martijn de Jong 
Sietse van Geelvoorde Mar  Vermaas 
Simon Frolijk Ron van Amsterdam 
Tamaron Tavlan Mark  Quist 
Theidesinda van de Laar Ivon van Velse 
Tiemen Groenewegen Peter de Graaf 
Vanni de Simone Maarten  Arends 
Victor Vailliant Jos  Boekhorst 
Zyvanty Johan  Wouters 
 
Marard en Gerco (Met veel dank aan Marcel…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Het Oldstars Team (Tekening van Kino Verburg) 
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De Bron I: Vuurdoop 
 

Nieuw Karnavon, eerst alleen maar een idee, is nu echt! Een wereld waarin de 
Hoeders van de Bron vechten tegen al het onnatuurlijke wat uit een tombe 
tevoorschijn komt, waar de Generaal met moeite de grenzen veilig stelt tegen 
aanvallen door hagedismannen en duistere types uit de woestenij van Redoban 
en waar de Jaden Hemel Keizer probeert de orde te herstellen terwijl die aan 
alle kanten verloren dreigt te gaan. Daartussen in: Kolonisten (waaronder 37 net 
gearriveerde) die het beste proberen te doen in lastige omstandigheden. 
 
Het eerste evenement in die setting, voor spelers van 14 t/m 17 jaar, is in alle 
opzichten geslaagd: 

• 37 spelers hebben de nieuwe spelwereld enthousiast ontdekt en hebben 
beleeft wat rollenspel is; 

• 45 figuranten hebben, door hun rollen prachtig op te pakken, de nieuwe 
spelwereld neergezet die na enkele uren al levensecht aanvoelde; 

• 4 koks kookten meer dan lekkere lunches en avondeten en stonden ook 
nog vroeg op om te zorgen voor ontbijt; 

• 8 man crew zagen hun inspanningen beloont door een fantastisch 
evenement en willen daar alle deelnemers en mensen die meehielpen 
enorm voor bedanken! 

 
De Bron 2 is op 16, 17 en 18 mei 2008: de crew begint er aan! 
 
Kerngroep De Bron 
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Gevonden voorwerpen De Bron I 
 
 
Na afloop van het weekeinde zijn er verschillende spullen van deelnemers 
blijven liggen. Ook zijn er al berichten binnengekomen van mensen die spullen 
kwijt zijn geraakt, en die (nog) niet zijn gevonden. Hieronder vind je een lijst 
van de gevonden en kwijt geraakte voorwerpen. Stuur je even een mail naar 
info@arcana.nl als er iets tussen staat wat jij herkent? 
 
Gevonden voorwerpen: 

• Grijze, ijzeren wok. 
• Drie witte hoeslakens (uit verschillende slaapkamers). 
• Het Arcana-shirt van Els (naamplaatje zit er nog aan!). 
• Grijze handdoek. 
• Grote, grijze boxershort. 
• Soepkom en mok: Wit met zwarte cirkel met witte sterren. 
• Aan elkaar geklikt mes, vork en lepel met blauwe handvatten. 
• Houten bord met twee vakken. 
• Bruine, aardewerken mok op voet. 
• Zilveren mok met handvat. 
• Tinnen mok van Sietse (naam 

staat op de onderkant). 
• Grijze, stenen soepkom. 
• Rode sjaal met gouden print. 
• Stoffen buidel met bruine en 

witte streepjes en leren veter. 
• Groene, gehaakte buidel. 
• Drie lepels, twee vorken en 

twee messen. 
 
Kwijt en nog niet gevonden: 

• Bril in bruine brillenkoker. 
• Diep bord van aardewerk. 
• Glazen bol (binnenspels gesto-

len en nog niet teruggevonden!). 
• Groen olielampje. 

 
 
Marielle Klerks, namens Kerngroep De Bron 
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De verdwenen jas! 
 
 
Tijdens de vorige Elerion live is er een grijze jas uit het spellokaal verdwenen. 
Een aardige Belgische meneer heeft nl. één van onze mensen een lift naar het 
Heuvelsven gegeven. En toen hij op vrijdagavond een onbekende jas in zijn 
auto vond, heeft hij die op zaterdag naar het Heuvelsven gebracht. De jas is daar 
terecht gekomen in de gevonden voorwerpenkist, en toen die op zondag richting 
de uitcheck ging, was de jas verdwenen. Wij dachten dat de eigenaar hem had 
meegenomen... 
Niets is minder waar, op maandag kregen we een paniek telefoontje van de 
liftgever. De jas was van één van zijn vrienden en hij wil hem erg graag terug! 
Wie o wie heeft per ongeluk de jas meegenomen of weet waar de jas is 
gebleven? Het gaat om een klassieke grijze jas met visgraat motief, driekwart 
lang van het merk Stones. 
Weet jij hier meer van: mail info@arcana.nl of bel 076-5209231. 
 
Alvast bedankt voor de reacties, 
 
 
Marielle Klerks 
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Inschrijving Elerion live XXV 
Inschrijfformulier ARCANA Elerion live XXV 
op 5, 6 & 7 oktober 2007 op "Het Heuvelsven" te Dilsen in België. 

� Ik ben lid van Arcana en schrijf me in als deelnemer aan live XXV. 
� Ik word lid van Arcana en schrijf me in als lid èn als deelnemer aan live XXV. 

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: 
Basisvaardigheid avonturier: 
� houtwerken 
� smeden 
 

� leerwerken 
� zakkenrollen 

��Krijger 
��Spoorzoeker 
��Priester van de Generaal 
��Priester van de Jaden Hemelkeizer 
��Druïde 
��Tovenaar 
��Avonturier 

(Kies ook één basisvaardigheid en één talent.) 

1e voorkeur: 
 
2e voorkeur: 
 
3e voorkeur: 

_________________ 
 
_________________ 
 
_________________ Talent avonturier: 

� boekrollen lezen 
� vechten met twee wapens 
� woudlopen 

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. � � 

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 

Gegevens 
Naam en voorletter(s):  Voornaam:  

Straat en nummer:  

Postcode en woonplaats:  Land:  

E-mail adres:  

Telefoonnr. thuis:  Telefoonnr. werk:  

Datum en plaats:      -     - 2007, 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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Kolonisatie van Noord-Amerika 
 
Een korte historie tot 1663 
 
 
Omdat Puerto Diablo dit jaar de plaats van handeling heeft verlegd van de 
Caraïben naar de Oostkust van Noord Amerika, is hier een kort stukje over hoe 
dit gebied door de blanke man is ingenomen. 
Nee… we verwachten niet dat jullie het allemaal uit je hoofd leren, maar 
hopelijk geeft het wat meer diepte aan de achtergrond waartegen het spel zich 
afspeelt. Voor wie meer wil weten: Onze website heeft een pagina met tijdlijnen 
en er zijn links naar interessante geschiedenis sites. 
 
 
De Spanjaarden 
 
Hoewel Columbus Amerika al in 1492 ontdekte, duurde het honderd jaar 
voordat Noord-Amerika onder de loep werd genomen door de westerse landen. 

De reden hiervoor is dat er relatief weinig te halen viel. De Spanjaarden zagen 
Amerika vooral als een gebied om te plunderen en om goudmijnen aan te 
leggen. Al hun aandacht lag daardoor op de Caraïben en Midden- en Zuid-
Amerika. 
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Het waren andere Europese landen die het vergeten Noord-Amerika ontdekten. 
Toch richtten ook zij zich in eerste instantie vooral op de Caraïben. Piraterij, de 
kaapvaart en de handel in suiker, slaven en cacao leverde veel meer op dan de 
huiden uit Noord Amerika. Daarbij staken investeerders veel liever geld in de 
handel op de Oost, waar waardevolle specerijen te halen waren die in Europa 
gigantische winsten opleverden. 
Pas toen men het nut in zag van het stichten van min of meer autonome 
koloniën, begon men naar het Noorden te kijken. Voor het logge Spaanse rijk 
was het toen al te laat. De trage reus werd aan alle kanten ingehaald door de 
Zweden, de Fransen, de Engelsen en natuurlijk door hun erfvijand: De 
Republiek der Nederlanden. 
 

 
 
De Fransen 
 
Nog voor de kolonisatie op gang kwam voeren er al rond 1530 Baskische en 
Franse vissers tot voor de kust van New Foundland om er op kabeljauw te 
vissen. De Franse regering –gedreven door de wens een andere route naar China 
en India te vinden– stuurde in 1524 de Italiaan Verazzano naar de West. Deze 
kapitein voer langs de westkust van Noord Amerika van New Foundland tot 
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South Carolina, maar vond geen zeestraat naar de Stille Oceaan. 
Ook stuurden zijn een zekere Jacques Cartier. Deze drong diep in het 
binnenland door om goud te vinden en kwam terug met diamanten. Deze bleken 
echter waardeloos kwarts te zijn. De expeditie was een fiasco. 
In Frankrijk zelf werden de Hugenoten (protestanten) voortdurend vervolgd 
door de katholieke regering. Zij waren de eerste religieuze vluchtelingen die de 
oversteek waagden naar de Nieuwe Wereld. Niet ver ten noorden van Florida 
(de noordelijkste Spaanse provincie) stichtten zij vanaf 1562 hun koloniën. De  
Spanjaarden zagen hen als bedreiging (en als ketters) en verdreven hen nog 
verder naar het noorden. 
Pas in 1600 werd het de Fransen ernst om grondgebied in bezit te krijgen. 
Samuel de Champlain plantte de Franse vlag in Quebec en stichtte een 
florerende kolonie, die nog lang Frans zou blijven. 
 
 
De Engelsen 
 
De engelsen claimen in 1583 New Foundland, dat door Sir Humfrey “ontdekt” 
wordt. In 1587 bezet Sir Walter Raleigh Virginia, dat hij zo noemt vanwege de 
maagdelijke staat van het land. In eerste instantie zijn de indianen de 
nieuwelingen goed gezind. Als de nieuwkomers echter steeds opdringeriger 
worden lopen de spanningen op. In 1622 wordt de stad Jamestown in Virginia 
door indianen weggevaagd. 
Ondertussen zijn in 1620 in Massachusets de Pilgrim Fathers geland met hun 
schip de Mayflower. Deze puriteinen stichten een zeer rechtlijnige gemeenschap 
waarin geen ruimte is voor andersdenkenden. Later zullen hier 
heksenvervolgingen plaatsvinden, terwijl deze praktijken in Europa dan al lang 
naar de middeleeuwen verwezen zijn. Omdat de Pilgrim Fathers vinden dat 
iedereen de bijbel moet kunnen lezen, stichten zij in 1663 de eerste 
Amerikaanse universtiteit (Harvard). 
Veel uit Engeland voor de Puriteinen of de Anglicanen weggevluchte 
katholieken, worden in Amerika op nieuw vervolgd en nemen de wijk naar de 
kolonie Maryland. In 1649 weigert Virginia de puriteinse dictator Cromwell te 
erkennen en zweert trouw aan de Stuarts (de afgezette koninklijke familie). De 
engelse burgeroorlog wordt ook aan de andere kant van de oceaan gevoerd. 
 
 
De Republiek 
 
Tijdens de tachtigjarige oorlog, wordt de twaalfjarige vrede (van 1609 tot 1621) 
direct aangegrepen om handel te drijven. De VOC wordt opgericht en kapitein 
Hudson krijgt de taak om een westelijke route naar de specerijlanden te vinden. 
Hudson verkent grote stukken kust van Canada en ontdekt de naar hem 
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genoemde baai, maar kan zijn meesters niet tevreden stellen met de zo fel 
begeerde andere route naar China. 
Wanneer de oorlog met Spanje hervat wordt, verovert de vloot op bevel van de 
militante stadhouder Frederik Hendrik van Oranje-Nassau de Caraïbische 
eilanden Curacao, Bonaire en Aruba en grote stukken van Brazilië. Nu de 
Republiek meetelt in de West, wordt er een nieuwe handelscompagnie opgericht 
speciaal voor Amerika: De West Indische Compagny, afgekort: De WIC. 
In opdracht van de WIC sticht Peter Minuit op Manhattan (Plaats van 
Dronkenschap) een kolonie. Hij koopt het eiland voor 60 gulden van de 
indianen die er wonen. Deze kolonie, die Nieuw Amsterdam heet, groeit snel. 
Er ontstaan dorpen omheen: Breukelen (Brooklyn) en Haarlem (Harlem). Een 
van de eilandjes telt vele konijnen (Coney Island). 
In 1630 wordt er door Kornelius Jacobus nog een kolonie gesticht. Deze ligt aan 
de Delaware. Later valt deze in Engelse handen en is het begin van de kolonie 
Pennsylvania. 

 
In 1639 is Willem Kieft gouverneur van Nieuw Amsterdam. Deze militante 
leider begint een preventieve oorlog tegen de indianen. Deze maakt veel 
slachtoffers aan beide kanten. Iedereen is blij als Peter Stuyvesant in 1645 
gouverneur wordt. Deze versterkt de kolonie tegen de vanuit het Noorden 
oprukkende Engelsen en verovert de Zweedse kolonie ten zuiden van de stad. 
 
Het is nu 1683: Nederland en Engeland zijn aan elkaar gewaagd. Er wordt 
regelmatig gevochten op zee. Hoe zal het aflopen met de koloniën in de Nieuwe 
Wereld? 
 
Sander ten Napel 
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Puerto Diablo 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 tot en met 17 juni 2007 presenteert rollenspelvereniging Arcana “Puerto 
Diablo”; een spel dat zich afspeelt in de West in de zeventiende eeuw (1663); 
de tijd van de boekaniers. 
We spelen in België op het terrein van de Heuvelsven te Dilsen. De kosten 
zullen 90 euro bedragen. Voorwaarde om mee te doen is dat men lid is van 
rollenspelvereniging Arcana. 
 

Wat is Puerto Diablo niet? Wie een fantasy-rollenspel 
verwacht, komt bedrogen uit: Er is geen bos vol boosaardige 
monsters. Er is geen Duistere Tegenstrever die de wereld wil 
vernietigen. Er zijn geen helden met toverzwaarden, geen 
met vuurballen gooiende magiërs. 
Wat is Puerto Diablo wel? Een kans om een stukje geschie-

denis te beleven. De wereld van Puerto Diablo is vol gevaar. Grote, zeevarende 
landen beoorlogen elkaar voortdurend. Men heeft te vrezen van corrupte 
autoriteiten, spionnen, rovers en slinkse handelaren. 
De spelwereld wordt bevolkt door ambachtslieden, zeelui, zwervers, soldaten en 
heren en dames van stand. Men kiest dus niet voor een klasse als krijger of 
piraat, maar men begint als nettenboeter, dandy, kuiper, barbier, bedelaar of 
lichtekooi om enkele voorbeelden te noemen. 
 
Wij zetten bij dit evenement alles op alles om het zo mooi mogelijk aan te 
kleden. We verwachten van de spelers dat zij ook goed gekleed ten tonele 
verschijnen. Het is niet erg als een kostuum in 1663 eigenlijk twintig jaar uit de 
mode is. Wel storend is het als een kostuum eigenlijk uit de middeleeuwen of de 
negentiende eeuw komt. 
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Kortom: Puerto Diablo is een historisch rollenspel. Een weekend waarin we de 
zeventiende eeuw willen laten herleven. 
Dit is je kans om aan te monsteren. Schip ahoi. 
 
Webadres: www.puertodiablo.nl 
E-mail adres: info@puertodiablo.nl 
Postadres: Esschilderstraat 20 zwart, 2012 BD Haarlem 
 
Inschrijven kan door 90 euro over te maken naar: # 88.07.67.081 van de V.S.B. 
bank te 's Gravenhage, Nederland t.n.v. Arcana onder vermelding van Puerto 
Diablo 4, speler of figurant. 
 

 
Bestaande spelerpersonages die zijn meegevaren op de Zeearend krijgen 
voorrang tot 31 maart 2007. 
 
Voor de mensen die mee helpen opbouwen, is het mogelijk om vanaf donderdag 
te verblijven op het terrein.�
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Arcana op CastleFest 
 
 
Ook dit jaar willen we met onze vereniging aanwezig zijn op CastleFest. Daar 
willen we mensen de mogelijkheid gegeven om gedurende zo’n 20 minuten in 
een hoekje van Elerion rond te lopen en op die manier te beleven wat levend 
rollenspel in Arcana-stijl inhoud. Omdat we een gedegen presentatie willen 
neerzetten, kunnen we je hulp goed gebruiken. 
 

      Kasteel “De Keukenhof” te Lisse 
 

Kom daarom in groten getale naar dit evenement toe; er is veel sfeer en je doet 
massa’s inspiratie op voor je volgende personage! Lijkt het je daarnaast leuk om 
op zo’n evenement te helpen een levend rollenspel-ervaring neer te zetten voor 
volstrekt onervaren mensen? Kun je diezelfde mensen duidelijk maken waarom 
het nu juist bij Arcana zo leuk is om te spelen? Mail dan naar pr@arcana.nl 
en help mee! Zet het alvast in je agenda: 
 
��CastleFest 2007: 3 t/m 5 augustus rondom kasteel “De Keukenhof” te Lisse 
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Algemene mededelingen Arcana 
 
 
Digitaal ‘papierwerk’, wat vind jij ervan? 
 
In onze drang naar vernieuwing en -hopelijk- verbetering, vraagt Arcana zich af 
wat haar leden vinden van digitale verspreiding van haar papierwinkel. Dit kan 
d.m.v. een mailing naar bijv. de deelnemers aan een evenement alswel dat de 
leden op de website zelf de laatste uitgave van de Wilde Post of de Foliant 
downloaden. De voordelen voor zowel de organisatie als haar leden zijn: 
Besparing van tijd en kosten doordat niet alles gereproduceerd en verzonden 
hoeft te worden, de informatie is eerder bij de leden en deelnemers, de 
flexibiliteit neemt toe; een extra Wilde Post is makkelijker in te passen. Er zijn 
natuurlijk niet alleen voordelen: Niet iedereen heeft even goed toegang tot het 
net en een papieren versie is soms praktischer en leest wat lekkerder dan een 
digitale variant. Om ons een beeld te kunnen vormen van wat de leden hiervan 
vinden, hebben we enkele vragen die we graag beantwoord zouden zien: 
 
Op welke wijze zou je De Foliant willen ontvangen? 

�� Digitaal 
�� Per post 
�� Maakt me niet uit 

 
Op welke wijze zou je De Wilde Post willen ontvangen? 

�� Digitaal 
�� Per post 
�� Maakt me niet uit 

 
Op welke wijze zou je het informatieboekje voor deelnemers (aan personen die 
deelnemen aan een bepaald evenement) willen ontvangen? 

�� Digitaal 
�� Per post 
�� Maakt me niet uit 

 
Het antwoord op deze vragen kan gemaild worden naar info@arcana.nl of 
per post naar het redaktie-adres (zie pagina 2 of de achterzijde (pagina 32) van 
de Foliant). Tevens zal binnenkort op de Arcana site een mogelijkheid worden 
gegeven om deze vragen te beantwoorden. 
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Adressenlijst Arcana 
 
Vorig jaar is met de Foliant een adressenlijst meegezonden. Aan het einde van 
dit jaar of begin volgend jaar zou dit herhaald kunnen worden, maar omdat er 
dit jaar redelijk veel nieuwe leden zijn bijgekomen, willen we eerst eenieder de 
kans geven om aan te geven of hij/zij wel op deze lijst terecht wil komen. 
Indien men niet op deze lijst vermeld wenst te worden, moet dit worden 
doorgegeven aan de secretaris van de vereniging. Dit kan per e-mail: 
bestuur@arcana.nl. Vergeet hierbij niet te vermelden waar het om gaat. 
Als je al eerder door hebt gegeven dat je niet op de lijst wilt komen, dan hoef je 
verder geen actie te ondernemen. 
 
 
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 3 - zomer 2007: deadline 8 augustus 
��Nummer 4 - najaar 2007: deadline 7 november 
��Nummer 1 - winter 2008: deadline 6 februari 
��Nummer 2 - voorjaar 2008: deadline 7 mei 
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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. 
 
 
Vragen over “De Bron” 
 
Indien je vragen, suggesties of opmerkingen hebt over dit evenement, dan kan 
je een e-mail sturen naar info@arcana.nl. Kijk voor meer informatie ook 
eens op www.arcana.nl/index.php?page=bron-inleiding 
 
 
Vragen over Elerion 
 
Indien je vragen of opmerkingen hebt van algemene aard of over de organisatie 
van de Elerion 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 
 
 

Mei 2007 
 
 

25 t/m 27 mei 2007 
Enneade - AON 1, Lokatie: Inca-terrein te Zeeland, Noord-Brabant. 
Meer informatie vind je op www.enneade.nl 
 
 

Juni 2007 
 
 

8 t/m 10 Juni 2007 
Star Wars - LARP III zal plaatsvinden op scoutcentrum Rotterdam. 
Meer informatie vind je op www.crinos.nl/starwars 
 

15 t/m 17 juni 2007 
Rollenspelvereniging Arcana organiseert Puerto Diablo 4. 
Rollenspelweekend in "Het Heuvelsven" te Dilsen (België) Voor meer details 
bekijk de aankondiging in deze Foliant en op www.puertodiablo.nl 
 
 

Juli 2007 
 
 

23 t/m 27 juni 2007 
De Emphebion zomerlive zal plaatshebben op Kampeerboerderij de Koekoek. 
Zie voor meer informatie over de Emphebion zomerlive de website van 
Emphebion: www.emphebion.org/ 
 
 

Augustus 2007 
 
 

3 t/m 5 augustus 2007 
CastleFest 2007zal weer plaatsvinden rondom kasteel “De Keukenhof” te Lisse. 
Zie voor meer informatie de webpagina: www.castlefest.nl 
 

24 t/m 26 augustus 2007 
Dawn organiseert Live V "Portaal der Elfen" in kampeerboerderij ‘De Veldhof’ 
in Kring van Dorth. Zoals altijd kenmerkt Dawn zich door fantasierijke, 
boeiende en humorrijke weekeinden met een grote mate van invloed door de 
spelers. De locatie ligt in een landelijke omgeving en beschikt over een 
sfeervolle herberg en houten blokhutten (met britsen) om in te slapen. Voor 
meer informatie, e-mail Marcel Koopman: marcelkoopman01@planet.nl of 
kijk op de webpagina: www.dawnlrp.tk 
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September 2007 
 
 

7 t/m 9 september 2007 
Proöptiki organiseert "Apollyon: Viva la revolucion", een low fantasy rollenspel 
in een post-apocalyptische wereld. Het geheel vind plaats in Geldrop. 
Meer informatie vind je op www.prooptiki.nl 
 
 

21 t/m 23 september 2007 
Ravenskeep: Call XXI: Call of Negotiations op het Inka te Zeeland (Brabant) 
Meer informatie vind je op www.ravenskeep.nl 
 
 

Oktober 2007 
 
 

5 t/m 7 oktober 2007 
Rollenspelvereniging Arcana organiseert Elerion live XXV, een rollenspel 
weekeinde in "Het Heuvelsven" te Dilsen (België). Electronisch inschrijven is 
(ook) mogelijk op de internetpagina. Denk er altijd aan dat de inschrijvingen op 
volgorde van betaling worden gehonoreerd. 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) of kijk op de site: www.arcana.nl 
 
 

November 2007 
 
 

9 t/m 11 november 2007 
Maerquin organiseert haar Koninkrijk Malatië Weekeinde 21 in Loon op Zand. 
Zie voor meer informatie de website van Maerquin: www.maerquin.nl 
 
 

9 t/m 11 november 2007 
Oneiros – Manticore XIV zal zijn op een lokatie in de regio Aalst. 
Zie voor meer informatie de website van Oneiros: www.oneiros.be 
 
 

16 t/m 18 november 2007 
Legendfalls IV - "The Cheater Cheated?" 
Lokatie: Het terrein van de Buitenjan in Veldhoven 
Kijk op www.legendfalls.nl voor meer gegevens. 
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December 2007 
 
 

27 t/m 30 december 2007 
De Emphebion winterlive zal worden gehouen in het Brabantbos te Lierop. Zie 
voor meer informatie de website: http://www.emphebion.org/ 
 
 

2008 
 
 

Maart 2008 
 
 

14 t/m 16 maart 2008 
Rollenspelvereniging Arcana organiseert Elerion live XXVI, een rollenspel 
weekeinde in "Het Heuvelsven" te Dilsen (België). Inschrijving voor dit 
evenement is pas mogelijk na afloop van Elerion live XXV. 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) of kijk op: www.arcana.nl 
 
 

Mei 2008 
 
 

16 t/m 18 mei 2008 
Rollenspelvereniging Arcana organiseert De Bron 2 - titel nog niet bekend. 
Dit Arcana rollenspel evenement voor jongeren van 14 tot en met 17 jaar zal 
plaatsvinden in Oosterhout (NB). Kijk op www.arcana.nl voor meer details. 
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Rollenspelvereniging Arcana 
   
  Waterwerk 51, 3063HB ROTTERDAM 
 


