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De Foliant is een uitgave van rollenspelvereniging Arcana. De Foliant
verschijnt vier maal per jaar en wordt ter beschikking gesteld aan leden van de
vereniging. Aan niet-leden die een exemplaar van de Foliant willen ontvangen,
wordt verzocht contact op te nemen met de redaktie.
Redaktie-adres:

Rollenspelvereniging Arcana
Waterwerk 51, 3063 HB ROTTERDAM

Arcana informatiepunt:
Telefoon: 076 - 52 09 231 (Mariëlle Klerks en Eric Vinken, bellen van 18:30
uur tot 22:00 uur of in het weekeinde)
E-mail adres: info@arcana.nl
Website: http://www.arcana.nl
Redaktie de Foliant: Gerard Bloemers, Marco Lammers.
Redaktie de Wilde Post: Eric Vinken, Johan Wouters.
Oplage: n.v.t.,  2008 Rollenspelvereniging Arcana
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Beste leden,
We hadden het niet voor mogelijk gehouden maar het is nu zover: De Foliant is
alleen nog maar digitaal te verkrijgen. Natuurlijk mag je, als je een papieren
variant wilt, zelf de printer aan het werk zetten, daar heeft de redaktie geen
bezwaren tegen. Tegen de tijd dat je dit leest zit Marco aan een feestdrankje
(Gerard bedoelt dat ik erg hard aan het studeren ben…) en heeft de Copiesjop
het faillissement al aangevraagd wegens geringere inkomsten. Jullie merken het
vooral aan het feit dat je buidel voller is of dat je minder rood staat (hoe vaak
maak je dat nu mee, een halvering van het lidmaatschapgeld) …en dat je nu in
de Foliant kleuren ziet op plekken waar je ze vroeger niet tegenkwam.
Verder is er niet zo veel veranderd; eigenlijk zijn we alleen van het verplichte
viervoud van het aantal pagina’s af. Niet dat dat ooit een echt probleem was
hoor; we zochten wat extra plaatjes of gooiden er een lege pagina tegenaan.
Wat hebben we deze keer: Om te beginnen een verslag van de ALV, weinig
nieuws voor hen die aanwezig waren maar voor de rest dus wel heel veel zaken
die je hoort te weten! (Nee, dit is geen subtiele hint, daar doen wij al jaren niet
meer aan!) In de ALV is vanzelfsprekend weer het een en ander besloten en de
secretaris heeft daar een uitgebreid verslag van gemaakt. Enkele ‘highlights’:
Het papierwerk wordt grotendeels vervangen door bits; nullen en enen. We
hebben een korte test gedaan maar 01011001 lijkt toch niet zo interessant, dus
we schrijven nog maar even met de gebruikelijke letters en cijfers. Een ander
punt van discussie betrof de leeftijdsgrens voor de verschillende activiteiten van
Arcana. We zijn eruit gekomen en in het verslag kun je zien wat de uitkomst is.
Merijn heeft een stukje geschreven over de medische formulieren en de
noodzaak hiervan. Lees zijn persoonlijke ervaring en doe er je voordeel mee!
Sander heeft ons deze keer niet alleen tekeningen ter beschikking gesteld, maar
ook een stuk geschreven over Europa in voorgaande eeuwen.
Van de verschillende evenementen hebben we dit keer niet veel kopij gehad: Bij
Elerion is er iets aangepast aan de spelregels; mocht je iets te maken hebben
met wijwater, neem dan even de tijd om te zien wat er aangepast is, dan schrik
je niet op de live zelf. Op de valreep kwam er nog een aankondiging van de
komende Puerto Diablo binnen. Heb je interesse in een meer historisch getinte
rollenspelervaring, schrijf je dan in voor dit evenement!
Veel print-, lees- en spelplezier gewenst,
Marco Lammers en Gerard Bloemers.
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Verslag Algemene Ledenvergadering
Zondag 27 januari vond de ALV van 2008 plaats in sociëteit “De Bolk” te
Delft. Er waren 21 leden aanwezig - niet iedereen was gedurende de hele
vergadering aanwezig, waardoor niet iedere stemming op totaal 21 stemmen uit
komt.

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering om 15.22 uur.

2. Agenda

Twee nieuw ingebrachte onderwerpen vallen onder reguliere agendapunten:
Opvangen calamiteiten uit de algemene reserve: Valt onder verslag en
begroting penningmeester.
Versturen verenigingspost per email: Zie begroting en verslag secretaris.
De agendapunten 14 en 15 worden omgedraaid afgehandeld.

3. Post

Rekeningen zijn doorgestuurd naar de penningmeester, uitnodigingen voor
evenementen (bv. Elf Fair, Archeon), zijn aangenomen voor PR. De rest is
doorgestuurd naar de betreffende commissies.

4. Mededelingen
Geen mededelingen.

5. Notulen ALV 11 februari 2007

Pagina 1: Het bestuur heeft nog niet uitgezocht of we als vereniging verplicht
zijn ongebruikte schrapkaarten terug te kopen. De ALV wil dat dit alsnog
gebeurt. Het bestuur belooft contact op te nemen met enkele leden die wellicht
kunnen helpen dit uit te zoeken.
Pagina 7: Het stuk over minimum leeftijden zal deze ALV aan bod komen bij de
verslagen van de secretaris en de evenementencommissies.
Pagina 8: Wegenvignetten in België? Voor zover bekend is dit plan van de
baan.
De notulen worden per hamerslag goedgekeurd.
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6. Jaarverslag secretaris

In 2007 had Arcana 255 leden, waarvan 35 colid. In totaal zijn er in 2007 rond
de 70 nieuwe leden ingeschreven – waarvan 42 onder de 18 jaar oud.
Er is in 2007 vier keer een Foliant met Wilde Post verstuurd aan de leden.
Voor 2008 zijn er alweer 110 leden ingeschreven. Dat betekent o.a. dat
wijzigingen aan ons huishoudelijk reglement tijdens deze vergadering kunnen
plaatsvinden door een stemming met tenminste 11 leden (en tweederde
meerderheid).
Met betrekking tot minimum leeftijden is de situatie in 2007 niet veranderd:
Er is geen minimum leeftijd om lid te worden.
Er is geen concreet voorstel binnengekomen in 2007 om een evenement
voor kinderen van 8 tot 13 te organiseren (het uitzoeken van een
verzekering hiervoor is doorgeschoven naar 2008).
De vraag aan de verschillende evenementencommissies om de deelname
aan hun evenement van duidelijke regels te voorzien komt bij punt 15 aan
bod.
In 2007 is gewerkt aan een nieuwe inschrijfbalie via internet (met dank aan
Ruben Schulz). Deze zal in gebruik worden genomen voor het inschrijven bij de
Bron 2. Elerion 26 en Puerto Diablo 5 werken nog via het oude systeem, maar
zijn van plan daarna ook over te stappen.
Afgelopen zomer is een ledenlijst met e-mail adressen rondgestuurd. Het is
namelijk de bedoeling om in 2008 de verenigingspost (de Foliant en boekjes
voor nieuwe leden) elektronisch te gaan versturen. Hoewel uit een enquête
blijkt dat veel leden het jammer vinden dat de papieren boekjes verdwijnen,
lijken de hoeveelheid werk en de kosten hiervan niet meer op te brengen.
Als de portokosten uit de contributie verdwijnen, dan zou die omlaag moeten,
en kan het co-lidmaatschap afgeschaft. Daarover wordt gestemd bij agendapunt
12.
Het jaarverslag wordt per hamerslag goedgekeurd.

7. Geschillencommissie

In 2007 waren er geen geschillen. De voorzitter bedankt en ontslaat de
bestaande commissie. De nieuwe commissie bestaat uit Eric Vinken, Richard
Jansen en Sander ten Napel. Reserveleden zijn Sander Koop en Evert Jansen.
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8. Jaarverslag penningmeester

De aanwezige leden krijgen een kopie van de balans over 2007, de winst en
verlies rekening over 2007, en de begroting voor 2008.
Balans:
Voor het bedrag op de spaarrekening zal een bank gezocht worden die een
betere rente geeft.
Debiteuren/crediteuren: deze posten zijn relatief hoog omdat er rekeningen
uit 2007 pas betaald zijn in januari 2008. Deze situatie is niet structureel.
De Elerion reserve is te hoog. Voor 2008 wordt een negatief saldo begroot.
Voorraad: De aantallen zijn geschat.
Subtotaal staat verkeerd genoteerd, dit moet zijn € 24522,66.
Vraag: Mag een evenement sparen, c.q. moet niet al het deelnamegeld van een
evenement aan het evenement zelf besteed worden? Antwoord van de ALV:
Een evenement mag deelnamegelden reserveren voor een volgend evenement –
de gedachte is dat deelnemers ook profiteren van materialen van vorige
evenementen. Een evenement mag niet haar deelnamegelden verhogen met als
doel te sparen.
Winst & verlies rekening
Donaties zijn inclusief € 35 positief kasverschil.
Roerend goed: Het plan om tenten te kopen is niet doorgegaan.
Er is meer materiaal gebruikt door de evenementen, dan verrekend. Dit
komt o.a. door slordige administratie. In 2008 gaan we dit nauwkeuriger
bijhouden.
Kosten werkplaats zijn inclusief
de huur van een vuilcontainer,
gebruikt tijdens een schoonmaak
en opruim actie.
Algemene evenementen
Er
zijn
in
2007
twee
wapenworkshops gehouden.
De kosten van T-shirts zijn
afgeschreven; er zijn er nog wel
7 te koop.
Puerto Diablo
De website van Puerto Diablo is duur. Overzetten naar de Arcana website
is veel werk – in 2007 lukte dat niet, in 2008 is het wel de bedoeling.
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De posten transport en locatie zijn hoog vanwege schade aan de bus en het
gebouw. Eigen risico van de bus is teruggebracht naar € 400 – de borg
voor de locatie is € 250. Aan de Puerto Diablo commissie wordt gevraagd
te proberen deze schade te verhalen: Schade aan het gebouw zou onder de
verzekering van de bus vallen. Ook willen we een rekening van
reparatiekosten aan de locatie, als op grond hiervan de borg niet
teruggestort wordt.
Voorstel: Kan deze schade (tussen € 400 en € 650) gezien worden als
calamiteit, en als zodanig betaald worden uit de algemene reserve? Punt wordt
doorgeschoven naar de begroting over 2008.
De ALV wil over deze kwesties geen algemene regels afspreken: Ieder
schadegeval of andere calamiteit zal afzonderlijk tijdens een ALV besproken
dienen te worden.
Elerion
De kosten van de special effects tijdens Elerion XXIV zijn hoog omdat er
een voorraad is ingeslagen (o.a. batterijen).
De kosten van de opslag bij Elerion XXV zijn hoog omdat hier de
inrichting van de nieuwe opslag in verrekend is.
De poging om geen winst te maken bij de Elerion lives is mislukt,
voornamelijk omdat er meer deelnemers zijn meegenomen dan gepland.
De Bron
Het eerste Bron evenement zat vol (wat niet begroot was).
De ‘1’ op de deelnemerslijst was iemand die zich niet op tijd had afgemeld.
Er staan twee posten ‘drank’ in het verslag: Fris is gratis voor deelnemers,
bier moet betaald worden met schrapkaarten.
De financiële commissie, bestaande uit Gerard Bloemers en Leon van Ee, heeft
een aantal kanttekeningen bij het verslag over 2007
Het kasverschil is ook door de financiële commissie niet teruggevonden.
Op het moment van de controle waren een aantal zaken nog niet afgerond
– volgend jaar moeten de boeken wel op tijd gereed zijn.
De administratie van de Bron moet ook bijgehouden worden in kasboeken.
Ook Puerto Diablo dient op tijd de boeken in orde te hebben. Bovendien is
de begroting fors overschreden.
Het bedrag van € 450 voor afval/werkplaats lijkt onnodig hoog.
Vraag: Is dat aangevraagd bij het bestuur? Antwoord: Hier is (alleen
informeel) over gesproken. Het bedrag is marktconform.
Vraag: Heeft Elegast meebetaald? Antwoord: Nee. De ALV is hiermee
akkoord.
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De waarde van de voorraad materiaal is geschat, en kon zodoende niet
door de financiële commissie worden gecontroleerd.
Ondanks deze kritische punten is de algemene indruk van de financiële
commissie, dat de administratie van de penningmeester netjes en correct is.
Op grond hiervan adviseert de financiële commissie om het verslag van de
penningmeester goed te keuren, met inachtneming van de volgende punten:
Volgend jaar moet de administratie van de penningmeester, van de Bron en
van Puerto Diablo op tijd in orde zijn – zoals hierboven gesteld.
Puerto Diablo dient haar schuld aan de vereniging binnen de perken te
houden. De ALV accepteert dat extra kosten zijn veroorzaakt door
onvoorziene schadeposten.
Het punt over de € 450 voor afval/werkplaats dient naar tevredenheid van
de ALV besproken te zijn (waarvan acte).
De penningmeester zal de waarde van de voorraad alsnog dienen te
bepalen. Indien deze meer dan € 250 afwijkt van de schatting, moet dat aan
de ALV gemeld worden.
Het verslag van de penningmeester wordt goedgekeurd, met 15 stemmen voor, 0
tegen en 6 onthoudingen.

9. Financiële commissie

De voorzitter bedankt en ontslaat de bestaande commissie. De nieuwe
commissie bestaat uit Leon van Ee, Annis Kouwenberg en Richard Jansen.

10 & 11. Bestuur

Aangezien er geen tegenvoorstel is ingediend, wordt het oude bestuur
gedechargeerd en het nieuwe bestuur geïnstalleerd zoals aangekondigd:
Voorzitter: Martin Welsh
Penningmeester: Robin Gilijamse
Secretaris: Casper van Dijk
Evenementen coördinator: Mari lle Klerks
Bestuurslid beheer: Jeroen Vos
De post beheer, die we in 2007 niet dachten nodig te hebben, is voor 2008
opnieuw ingevuld. Jeroen zet kort uiteen wat zijn taken zullen zijn:
Logistiek en financieel beheer van opslag en voorraden, samen met Sander
(voor Puerto Diablo en Elegast) en Robin (als penningmeester)
Zo mogelijk; verhuizen in 2008 naar een grotere/goedkopere opslag
Uitzoeken spullen van Elerion/de Bron in Oud-Beijerland, desnoods
weggooien, weggeven of veilen.
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12. Begroting 2008

Voorstel: Verstuur post voortaan elektronisch – de Foliant zal even vaak
uitkomen als hiervoor (4 keer per jaar). Na een jaar zal de ALV deze beslissing
evalueren.
Het voorstel wordt aangenomen: 15 voor, 3 tegen, 3 onthoudingen.
Bij bovenstaand punt hoort een verlaging van de contributie naar € 6, en
afschaffen van het co-lidmaatschap. Deze beslissing wordt impliciet genomen
via het goedkeuren van de begroting over 2008 (zie hieronder).
Voorstel: De schade geleden tijdens Puerto Diablo 4 wordt betaald uit de
algemene reserve, tot € 650. Zoals besproken proberen we de schade te
verhalen. De algemene reserve zal wel weer aangevuld moeten worden.
Het voorstel wordt aangenomen: 18 voor, 0 tegen, 3 onthoudingen.
Voorstel: Schrap de post ‘roerend goed’ en schuif de € 800 naar de algemene
reserve.
Dit voorstel haalt het niet: 1 voor, 15 tegen, 5 onthoudingen.
Voorstel: Halveer de post ‘roerend goed’ en schuif € 400 naar de algemene
reserve.
Dit gaat ook niet door: 6 voor, 11 tegen, 5 onthoudingen (er stemmen nu 22
leden).
Algemeen
De begroting wordt aangepast op bovengenoemde voorstellen.
In 2008 zijn twee wapenworkshops gepland, en een ALV zonder banket
De totale kosten voor de opslag zijn € 1720 + € 1720 + € 400 = € 320 p.m.
Puerto Diablo
De Puerto Diablo 5 begroting komt met
schadevergoeding op € 990 positief.
Puerto Fiesta wordt niet georganiseerd
en gaat van de begroting af.
Elerion
De post voor eten gaat € 100 omhoog: €
1975 bij Elerion XXVI en € 1800 voor
Elerion XXVII. Als het aantal
deelnemers anders is als begroot,
worden de posten navenant aangepast.
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De Bron
Het aantal voorinschrijvers is nu al hoger dan er deelnemers mee kunnen.
Kosten voor wapens zijn inmiddels afgeschreven, en daardoor laag.
De bijdrage voor de ouder/figurantendag gaat omhoog naar € 75
Over 2008 is het saldo begroot op € 700 negatief – maar dat is inclusief
eenmalige kosten voor de inrichting van de opslag.
De vergadering keurt de begroting goed, inclusief de aanpassingen zoals
hierboven voorgesteld: 19 voor, 0 tegen en 2 onthoudingen (terug naar 21
stemmende leden).

13. Wijziging Huishoudelijk reglement

Voorstel: Aan hoofdstuk 3, artikel 1 wordt toegevoegd: “De vereniging kan
voor deelname aan een activiteit een minimumleeftijd van deelnemers stellen.
Indien de minimumleeftijd onder de 18 jaar is, kan de vereniging aanvullende
eisen stellen aan de organisatie van die activiteit.”
Het voorstel wordt aangenomen met 17 stemmen voor, 1 tegen, 4 onthoudingen
(22 stemmende leden).
Voorstel: In hoofdstuk 7, artikel 5 wordt het boetebedrag van vijfentwintig
gulden omgezet in vijftien euro.
Het voorstel wordt aangenomen met 19 stemmen voor, 0 tegen, 2 onthoudingen
(21 stemmende leden).
Voorstel: In hoofdstuk 7 wordt het tweede artikel 8 omgenummerd naar artikel
9. Hoofdstuk 9 wordt omgenummerd naar hoofdstuk 8.
Het voorstel wordt unaniem aangenomen.

14. Vaststellen Huishoudelijk reglement van de geschillen
commissie

Vraag: is de term ‘proces verbaal’ in het voorgestelde reglement voorbehouden
aan beëdigde ambtenaren? Antwoord: Nee; het is een goed gedefinieerde,
bruikbare term.
Het voorstel wordt aangenomen met 13 stemmen voor, 0 tegen, 3 onthoudingen
(16 stemmende leden).

15. Evenementen commissies

Samenstelling commissies:
De Bron commissie bestaat uit Jeroen Vos (eindverantwoordelijk), Esther
Büller (financiën) en Mari lle Klerks (administratie).
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De Elerion commissie bestaat uit Mari lle Klerks (eindverantwoordelijk),
Eric Vinken (financiën) en Casper van Dijk (administratie).
De
Puerto
Diablo
commissie
bestaat
uit
Renz
Klerks
(eindverantwoordelijke, materiaalbeheer, decors/rekwisieten), Raymond
Kales (financiën en administratie), Johan Wouters (scenario, rekwisieten),
Don Kwast (scenario, communicatie), Sander ten Napel (scenario,
decors/rekwisieten) en Bibi Boom (administratie).
De commissie wapen workshops bestaat uit Kino Verburg
(eindverantwoordelijk) en Robin Gilijamse (financiën)
Plannen de Bron voor 2008:
30 januari start de inschrijving: deze informatie wordt in eerste instantie
gemaild naar de ‘voorinschrijvers’. Voor de Bron 3 moet er een andere
term komen i.p.v. ‘voorinschrijving’.
Plannen Elerion voor 2008:
Nieuwe mensen gezocht om de organisatie te versterken. Om Elerion 27 te
kunnen organiseren, dit najaar, zijn al nieuwe mensen nodig.
Plannen Puerto Diablo voor 2008:
Beter beheer en controle van de bar.
Strakkere logistiek, o.a. verbeterde bereikbaarheid
Stoppen na Puerto Diablo 10. Vraag: Is vast te leggen dat de naam Puerto
Diablo daarna niet meer gebruikt wordt? De wens is duidelijk, maar
officieel is het lastig af te dwingen.
Voorstel leeftijdsgrens de Bron: Deelname als speler staat open voor 14 tot en
met 17 jarigen. Uitzonderingen: 1) Een 18-jarige mag als speler deelnemen als
hij/zij al eerder aan een weekend van de Bron heeft deelgenomen, en nog geen
18 jaar is tijdens het Elerion evenement in hetzelfde voorjaar als de Bron, 2)
Een 13-jarige mag als speler deelnemen als hij/zij 14 jaar is op 15 oktober van
het kalenderjaar waarin het weekend wordt georganiseerd.
Het voorstel wordt aangenomen met 16 stemmen voor, 1 tegen, 3 onthoudingen
(20 stemmende leden).
Voorstel leeftijdsgrens Elerion: Alleen voor 18 jaar en ouder.
Het voorstel wordt unaniem aangenomen.
Voorstel leeftijdsgrens Horror: Alleen voor 18 jaar en ouder.
Het voorstel wordt aangenomen met 16 stemmen voor, 1 tegen, 2 onthoudingen
(19 stemmende leden).
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Voorstel leeftijdsgrens Puerto Diablo: Alleen voor 18 jaar en ouder.
Uitzondering: Een 16 of 17-jarige mag deelnemen als hij/zij ervaring heeft met
levend rollenspel, in de vorm van minstens 3 maal deelname aan een levend
rollenspel evenement georganiseerd door een vereniging, in de voorgaande 3
jaar. Daarnaast is toestemming van de ouders nodig. Er zullen voor deze
deelnemers geen afwijkende regels of maatregelen worden getroffen en zij
zullen op dezelfde manier behandeld worden als andere deelnemers. Dit zal ook
aan de ouders/verzorgers meegedeeld worden, zodat zij dit kunnen meenemen
in hun overweging om toestemming tot deelnemen te verlenen.
Het voorstel wordt aangenomen met 17 stemmen voor, 0 tegen, 3 onthoudingen
(20 stemmende leden).

16. Wat verder ter tafel komt
Er zijn geen punten ingebracht.

17. Rondvraag

Sylvia: Kan de volgende ALV om 13.00 uur beginnen? Dat gaan we doen.
Mari lle: Vraagt hulp voor het schoonmaken van de keuken na de ALV.

18. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 19.19 uur.
Casper van Dijk, secretaris rollenspelvereniging Arcana

Tekening van Sander ten Napel
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Medische gegevens
Hoi iedereen,
zoals jullie wellicht weten, is de controle op het inleveren van de
medische gegevens sinds de afgelopen Elerion live enorm aangescherpt. Zonder
verstrekking van je medische gegevens mag je niet meer het spel in, en dat is
iets dat veel spelers en figuranten nog niet eerder meegemaakt hebben.
Wat ging hieraan vooraf?
Tijdens een live van De
Bron, waarbij mijn eigen
medische gegevens niet
waren
ingevuld
en
ingeleverd, heb ik een
heftige,
epileptische
aanval gekregen. Mede
door de afwezigheid van
mijn medische gegevens
ben ik afgevoerd naar het
ziekenhuis. Met deze actie
heb ik een heel aantal
mensen een flinke schrik
aangejaagd en heb ik er
tevens voor gezorgd dat er
een kleine breuk was in
het spel zelf door de
bezorgdheid die een aantal
mensen om mij hadden.
Achteraf bleek er niets
ernstigs aan de hand te
zijn geweest, maar denk er
eens aan als het beduidend
Lady Doctor, schilderij van John Woodwark
ernstiger was… een aandoening die een bepaalde
zorg vereist die snel moet worden toegediend, maar door de afwezigheid van de
medische gegevens onbekend is bij de organisatie?
Ik heb zelf het geluk dat het om een aandoening gaat die zodanig "onschuldig"
is dat ik er helemaal niks fysiek aan over heb gehouden, maar zodra iemand echt
iets overkomt, wat doet de vereniging dan? En nog belangrijker: Wat kan de
organisatie zeggen tegen een arts ter plekke als er iets gebeurd is?
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Door mijn aanval heb ik de noodzaak van de medische gegevens leren kennen,
slechts het feit dat er een gediplomeerd dokter, een goede vriendin en een
voormalig huisgenoot van een epileptica in de buurt waren die de noodzakelijke
dingen konden regelen of herkennen, is in dit geval alles op z’n pootjes terecht
gekomen. Lang niet altijd kan je hiervan uitgaan en mede daarom wil ik jullie
voorhouden om de aankomende keren beter te letten op jullie medische
gegevens en die zo volledig mogelijk bij de organisatie bekend te laten zijn
door het formulier in te vullen en af te geven bij het evenement.
Ik heb meer mazzel gehad dan ik
had kunnen wensen, maar wat als
jullie iets hebben? En wat als het
vele malen ernstiger is dan wat ik
heb gehad? De organisatie heeft
info nodig om, indien nodig,
adequaat te kunnen handelen.
Aan jullie om hiervoor te
zorgen…
Voor iedereen die bij De Bron
aanwezig was, wil ik mijn
excuses aanbieden voor de
ellende die ik destijds heb
veroorzaakt. Het enige excuus
dat ik heb, is dat deze
aandoening mij destijds niet
bekend was.
Illustratie Pieter Dorrenboom

Als laatste wil ik mijn dank geven aan de dokter die meehielp, de vriendin die
met me meeging, de voormalige huisgenoot van een epileptica die wist wat er
aan de hand was en de vrouw die mij als een bezorgde moeder opzocht in het
ziekenhuis. [zij weten wel wie ik bedoel]
Tot slot: Vul allemaal je medische gegevens in en lever ze in!!!
…als het echt nodig is, wil je niets liever dan dat je het had gedaan.
Merijn Hommes,
Scenario "Elerion"
Figurant "De Bron"
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Inschrijving Elerion live XXVI

Inschrijfformulier ARCANA Elerion live XXVI “Zuivere Zielen”
op 14, 15 & 16 maart 2008 op "Het Heuvelsven" te Dilsen in België.
Ik ben lid van Arcana en schrijf me in als deelnemer aan live XXVI.
Ik word lid van Arcana en schrijf me in als lid èn als deelnemer aan live XXVI.
Ik wil meedoen als:

figurant

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:
-

- 200 , te

Handtekening:

Het Arcana-lidmaatschap kost €6 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 (onder voorbehoud) €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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Puerto Diablo 5
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Politieke situatie in Europa vanaf de 17e eeuw
Tijdens de zeventiende eeuw veranderde er in politiek opzicht veel in Europa op
een wijze die de eeuwen daar voor niet mogelijk was geweest. Meer en meer
verloren de oude edelen hun invloed op het landsbestuur.
Hiervoor zijn een aantal redenen aan te wijzen. Een daarvan zijn geschriften van
een groot aantal filosofen die het oude theocentrische, feodale wereldbeeld
loslaten waar het de staatsindeling betreft. Een andere is dat er er steeds meer
machtige handelaren en staatslieden opstaan die niet van adel zijn of niet uit
belangrijke, oude families komen.
Van oudsher stond de koning aan het hoofd van een groep vazallen (edelen) die
het land bestuurden. De koning was een van hen; eerder de leider van hun
vergadering, dan de absolute leider (de primus interpares: de eerste onder zijns
gelijken). Langzaam maar zeker wisten de koningen zich wel steeds hoger
boven hun hertogen en graven te verheffen, maar in wezen bleef dit feodale
systeem ongewijzigd. En dan God natuurlijk. Als de hoogste koning van allen
stond deze boven alle vorsten, die op hun beurt weer een soort van Zijn vazallen
waren.
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Met de opkomst van de grote steden en de daarbij behorende handel verzamelen
"gewone" burgers steeds meer geld en dus macht. De vorsten lenen bij hen geld
om hun oorlogen te kunnen voeren en worden steeds afhankelijker van deze
nieuwe stand.
De Nederlanden zijn een goed voorbeeld van deze nieuwe situatie. Nadat het
zich afkeerde van Philips de Tweede heeft het lange tijd (tot de 19e eeuw) geen
koning gehad. Zo'
n republiek was tot kort voor de 17e eeuw ondenkbaar
geweest. Door de handel en de rijkdom daaruit voortvloeiend kon het landje
zich meten met de grote naties van Europa. Een ander voorbeeld is het Engeland
van Olivier Cromwell. Deze republikein weigerde de kroon toen men hem na
zijn staatsgreep tot koning wilden kronen.
De filosofen bedachten allerlei staatsvormen waarbinnen de burgers of zelfs
allen inspraak hadden in de regering van het land. De eerste serieuze ideeën
over democratie stammen al uit de 16e en de 17e eeuw. Mensen als Thomes
Moore, Descartes, Roussault, Spinoza en Hobbes speelden een belangrijke rol
hierbij.
Logischerwijs werd de positie van God als de koning der koningen aangestast,
nu het oude vazallen-principe verzwakte. De theologen plaatsen god steeds
meer buiten zijn schepping en zagen hem steeds meer als een geestelijk wezen.
Soms zelfs werd Hij als iemand gezien die de schepping in werking had gezet,
maar het nu aan de mensen overliet deze te besturen.
Uiteraard viel dit slecht bij de koningen en hoge geestelijken van Europa. In
bijna alle landen ziet men ook een strijd tussen republiekeinen en aanhangers
van het traditionele feodalisme. Vaak in de vorm van debatten in salons en de
wandelgangen van paleizen, maar soms ook met bloedvergieten.
In Nederland vormt de strijd tussen
prins Maurits (de stadhouder) en Van
Oldenbarnevelt (hoge functionaris van
de Republiek) en de moord op de
laatste hier een goed voorbeeld van. In
Engeland weet Charles de Tweede de
zoon van Cromwell opzij te zetten en
weer koning te worden, maar de
engelse vorsten zullen voortaan altijd
rekening moeten blijven houden met
het House of Parliament (een vroege
vorm van democratie).
In Frankrijk gaan de dingen heel
anders. Louis XIV weigert zijn macht
nog langer te delen met de edelen. Hij
dwingt ze regelmatig en langdurig naar
het Versailles te komen waar hij ze
goed onder controle kan houden.
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Ook dit breekt met het oude feodalisme. Zo wordt hij de eerste absolute
monarch. Deze absolute monarchie is een staatsvorm die later door meer
Europese vorsten geambieerd en ook gerealiseerd wordt. Pas met de eerste
wereldoorlog komt dit systeem in de laatste landen waar het nog leeft tot val, als
de Duitse en Oostenrijkse keizers het onderspit delven en de Tsaar door de
socialisten wordt afgezet. In Frankrijk heeft de Revolutie dit ruim een eeuw
eerder al bewerkstelligd.
Uiteraard lopen door deze
sentimenten,
naast
royalistische, republikeinse
en monarchistische ook de
verschillende godsdienstige
voorkeuren heen. Zo zijn de
Franse Hugenoten tegen de
koning en zijn katholieken
en anglicanen te Engeland
juist royalisten.
De grote uitzondering lijkt
Duitsland te zijn, omdat tot
in de 19e eeuw een bond van
kleine
prinsdommen,
graafschappen, bisdommen
en hertogdommen blijft die
eens in de zoveel tijd hun
keizer kiezen uit hun midden. Deze lappendeken van staatjes herbergde alle
religieuze stromingen binnen het westerse christendom.
Sander ten Napel
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Wijwater: Vloek of Zegen?
Alweer enkele jaren geleden is het spelreglement ingrijpend gewijzigd. Vóór de
wijziging konden componenten alleen tussen lives gemaakt worden, na de
wijziging alleen erna. Doel van deze wijziging: Geen virtueel spel meer tussen
de lives & meer spel tijdens de lives. Moest je eerder maar afwachten wanneer
de handelaar langs kwam, nu kon je, via de nog immer verschijnende handelaar,
ook door middel van eigen vaardigheden of die van een bevriend personage aan
componenten komen, soms zelfs op het laatste moment, midden in de nacht, na
een uur zwoegen…
Om het geheel van
beschikbare
componenten te completeren
ontstond
ook
de
“waterwijding”-spreuk,
een spreuk die bedacht
was om in handen te zijn
van de lokale bisschop,
om zijn gelovigen met
een
(vrij
machtige)
spreuk de helpende hand
van zijn of haar God te
kunnen toesteken in
momenten van nood. De
mogelijkheid om Magie
rechtstreeks om te zetten
in
Gewijd
Water:
waarlijk een goddelijke
gift!
Al snel verspreidde de
kennis van deze spreuk
zich over de diverse
geloven en kregen de
meeste priesters deze spreuk in bezit. Onverwacht voor de toenmalige
spelregelmensen, maar geen probleem wat om rectificatie vroeg gezien het
weinig bezwaren opleverde.
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De laatste lives echter begon op te vallen dat er op momenten een zeer fors
aantal potjes gewijd water bij de deur van het spellokaal bevraagd werden,
zoveel soms zelfs dat het fysiek niet te leveren was. Daarnaast viel op dat de
rituelen waarbij water werd gewijd wat aan “verwatering” onderhevig waren.
Waar het idee meer “een mystieke infusie van water met goddelijke kracht”
betrof, leek het meer “maak nog maar water want morgen heb je toch nieuwe
magiepunten” te worden.
Natuurlijk snappen we dat je als speler je spreuken optimaal wilt gebruiken.
Maar een beperking is soms zinvol, bijvoorbeeld om de spanning er in te
houden. Gewijd water is voor vele zaken nodig en als je als priester minder
makkelijk zelf wijwater kan maken dan zul je moeten kiezen: “Houd ik Gewijd
Water achter de hand voor één van mijn gelovigen mocht deze gewond raken of
doneer ik het aan deze ongelovige? Wat krijg ik daar dan vervolgens voor
terug?” Als speler moet je ook kiezen: “Ga ik bij een van de staatsgeloven
(vanwege de makkelijke, componentloze genezing van gelovigen) of niet, en
wat vinden die priesters dan van me? Gunnen zij mij een Gewijd Water of
niet?”
Al het bovenstaande is de reden geweest de spreuk in zijn essentie wat aan te
passen, door een maximum van één waterwijding (met één potje gewijd water
als resultaat) per dag te stellen. Doel van de wijziging is niet per se om het
aantal potjes gewijd water te verminderen maar om de essentie van de spreuk en
de essentie van het componenten-maken weer meer te benadrukken: Maak
componenten om er spel mee te maken, niet om componenten te stapelen.
De spelleiding ziet jullie prachtige rituelen dan ook met spanning tegemoet én
wijzen je er op dat Gewijd Water uit meer bronnen stroomt dan de aanwezige
(speler-)priesters!
Namens de spelregelgroep en Elerion-spelleiding,
Jeroen Vos
(met dank aan Johan Wouters en Casper van Dijk)
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Kerngroep Elerion zoekt nieuw bloed
De kerngroep: Een klein cluppie mensen die maandelijks bij elkaar komen om
alles wat bij een live komt kijken, te organiseren. Want voor een live komt nogal
wat kijken: Een scenario, de bijbehorende kleding, nieuwe wapens, special
effects en requisieten, de administratie van deelnemers, etc. De kerngroep doet
een deel van deze taken zelf, een deel wordt door anderen gedaan en door de
kerngroep alleen gevolgd en gecontroleerd (bijvoorbeeld het werk van de
scenariogroep).

Tekening van Sander ten Napel

De kerngroep is nu (opnieuw, helaas) aan de kleine kant. We zijn op zoek naar
mensen die van het rollenspel meer hobby willen maken dan enkele keren per
jaar spelen. Vooraf bedenken wat je zou willen doen is misschien lastig, dus bij
deze willen we jou graag uitnodigen om op de kerngroep-vergaderingen te
komen en mee te denken met wat er allemaal besproken wordt. Welke
activiteiten er vervolgens op jouw pad komen merken we dan met zijn allen
vanzelf. Hoeveel tijd het jou vervolgens gaat kosten is lastig te zeggen maar
elke hobby kost tijd. Een inschatting: enkele avonden per maand.
Waar en wanneer dan vraag je?
De kerngroep-vergaderingen Elerion zijn maandelijks, meestal op dinsdagavond, meestal in Delft, Rotterdam of Breda. De eerste kerngroepvergadering
na Elerion 26 is in april, de exacte datum is nog niet bekend.
Wil je meer weten? Stuur een mail naar info@arcana.nl of bel doordeweeks
van 18:30 tot 22:00 en in het weekend 076 5209231 (Mariëlle Klerks)
Jeroen Vos
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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 2 - voorjaar 2008:
Nummer 3 - zomer 2008:
Nummer 4 - najaar 2008:
Nummer 1 - winter 2009:

deadline 7 mei
deadline 6 augustus
deadline 8 november
deadline 4 februari

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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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
Februari 2008
29 februari t/m 2 maart 2008
De Emphebion lentelive zal worden gehouden in het Land van Kleef te Loon op
Zand. Zie voor meer informatie de website: www.emphebion.org
Maart 2008
2 maart 2008
RSV Arcana organiseert de figurantenbijeenkomst voor Elerion XXVI,
lokatie: De Koornbeurs te Delft. Meer informatie: Telefoon: 076 - 52 09 231
(Marielle Klerks, doordeweeks van 18:30 uur tot 22:00 uur en in het
weekeinde)
14 t/m 16 maart 2008
Rollenspelvereniging Arcana organiseert Elerion live XXVI “Zuivere
Zielen”, een rollenspel weekeinde in "Het Heuvelsven" te Dilsen (België).
Inschrijving voor dit evenement is geopend. 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
21 t/m 23 maart 2008
Oneiros organiseert Saga VI in het Bautershof te Sint Truiden.
Zie voor meer informatie de website van Oneiros: www.oneiros.be
21 t/m 23 maart 2008
Charm organiseert Charm XIV “De reis naar het Paradijs” te Oosterbeek.
Zie voor meer info de webpagina van Charm: www.charmlive.nl
April 2008
4 t/m 6 april 2008
LARP Zwolle organiseert ‘de Dwaler 5’
Zie voor meer informatie de website: www.larpzwolle.nl
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25 t/m 27 april 2008
Maerquin organiseert haar Koninkrijk Malatië Weekeinde 22 in Uden. Zie voor
meer informatie de website van Maerquin: www.maerquin.nl
25 t/m 27 april 2008
Oneiros organiseert Caege Renaissance IV in Sint Jansburg te Malle.
Zie voor meer informatie de website van Oneiros: www.oneiros.be
Mei 2008
1 t/m 4 mei 2008
Symbols organiseert Symbols 7 "Shadow". Lokatie: De Veldthof, Kring van
Dorth (nabij Deventer). Meer informatie op de site: www.symbols-larp.com
9 t/m 11 mei 2008
LARP Zwolle organiseert ‘Quon 7’
Zie voor meer informatie de website: www.larpzwolle.nl
16 t/m 18 mei 2008
Rollenspelvereniging Arcana organiseert De Bron 2 “Troebele Wateren”
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.
16 t/m 18 mei 2008
Ravenskeep organiseert Call XXII “Call of War”, locatie: Terrein Inka te
Zeeland (Brabant) Meer informatie vind je op www.ravenskeep.nl
23 t/m 25 mei 2008
The Vortex organiseert Moots 1. Meer informatie: www.the-vortex.nl
Juni 2008
14 juni 2008
Bravewood organiseert Bravewood 2 "mijn geheim". Lokatie : Canadasweg 1 te
Uden, meer informatie op de site: bravewood.18.forumer.com
27 t/m 29 juni 2008
LARP Zwolle organiseert ‘Eiland 3’
Zie voor meer informatie de website: www.larpzwolle.nl
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Juli 2008
11 t/m 14 Juli 2008
The Vortex organiseert The Summoning. Lokatie: Ada’s Hoeve te Ommen. Ga
voor meer informatie naar de webpagina van Vortex: www.the-vortex.nl
21 t/m 25 juli 2008
De Emphebion zomerlive zal worden gehouden op een -nog- onbekende lokatie.
Zie voor meer informatie de website: www.emphebion.org
September 2008
12 t/m 14 september 2008
Rollenspelvereniging Arcana organiseert Puerto Diablo 5 in het Scout
Centrum Rotterdam te Capelle a/d IJssel. Inschrijven is nu mogelijk.
Zie voor meer informatie de website van Puerto: www.puertodiablo.nl
12 t/m 14 september 2008
Oneiros organiseert Caege Renaissance V in de Kalei te Dilsen Stokkem.
Zie voor meer informatie de website van Oneiros: www.oneiros.be
19 t/m 21 september 2008
LARP Zwolle organiseert ‘De Dwaler 6’
Zie voor meer informatie de website: www.larpzwolle.nl
Oktober 2008
10 t/m 12 oktober 2008
The Vortex organiseert Moots 2. Meer informatie: www.the-vortex.nl
17 t/m 19 oktober 2008
RSV Arcana organiseert (onder voorbehoud) Elerion live XXVII, een
rollenspel weekeinde in fantasy sfeer. Details zullen later volgen.
17 t/m 19 oktober 2008
LARP Zwolle organiseert ‘Quon 8’
Zie voor meer informatie de website: www.larpzwolle.nl
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17 t/m 19 oktober 2008
Oneiros organiseert Saga VII in Dworp te La Fresnaye.
Zie voor meer informatie de website van Oneiros: www.oneiros.be
November 2008
14 t/m 16 november 2008
Oneiros organiseert Poort XXIX, Locatie: De kluis te Sint-Joris-Weert.
Zie voor meer informatie de website van Oneiros: www.oneiros.be
December 2008
12 t/m 14 december 2008
Oneiros organiseert Manticore 16 in de omgeving van Brugge.
Zie voor meer informatie de website van Oneiros: www.oneiros.be
27 t/m 30 december 2008
De Emphebion winterlive zal worden gehouden op een -nog- onbekende lokatie.
Zie voor meer informatie de website: http://www.emphebion.org/
Maart 2009
20 t/m 22 maart 2009
Rollenspelvereniging Arcana organiseert Elerion live XXVIII, een rollenspel
weekeinde in fantasy sfeer. Details zullen later volgen.
Mei 2009
8 t/m 10 mei 2009
Rollenspelvereniging Arcana organiseert De Bron 3
Dit is een Arcana rollenspel evenement voor jongeren van 14 tot en met 17 jaar.
Details zullen later volgen.
September 2009
25 t/m 27 september 2009
Rollenspelvereniging Arcana organiseert Elerion live XXIX, een rollenspel
weekeinde in fantasy sfeer. Details zullen later volgen.
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Rollenspelvereniging Arcana
Waterwerk 51, 3063HB ROTTERDAM
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