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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 

 

Kopij voor zowel de Foliant als de Wilde Post kan je sturen naar: 

redaktie@arcana.nl of het redaktie-adres. Voor het plaatsen van een 

advertentie kun je hier ook terecht. 
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Beste leden, 
 

 

Hij komt, hij komt, de nieuwe Foliant! (melodie wel bekend...) 

Tja, het is weer bijna Sinterklaas en rap erna komen de kerstdagen en oud- en 

nieuwjaar. Kortom, de tijd om over goede voornemens na te gaan denken. Laten 

wij, van de redactie, je een tip geven: kom eens naar de komende algemene 

ledenvergadering! Toch altijd weer een ondergewaardeerd stukje Arcana waar, 

buiten de bekende verplichte nummers, altijd weer ruimte is voor een gezellig 

samenzijn, liefst met maaltijd in stijl. Het geeft je ook de mogelijkheid om aan 

een ander goed voornemen te werken: je inzetten voor de vereniging! Er is altijd 

wel wat te doen en het hoeft heus geen levenswerk te worden. In deze Foliant 

vind je de aankondiging voor de ALV, dus... houd de datum vrij! 

Voor hen die de vereniging een warm hart toe dragen maar om een of andere 

reden de ALV niet kunnen bijwonen, is het misschien leuk om te kijken wat je 

voor de PR-commissie kunt doen. Er zijn weer wat activiteiten gepland waar je 

aanwezigheid zeer op prijs wordt gesteld. Neem het aan van iemand die 

regelmatig aanwezig is: het zijn leuke dagen met de mogelijkheid om je 

helemaal uit te leven. Er zijn verschillende zaken te doen dus je hoeft niet bang 

te zijn dat je een heel weekeinde de stand moet bemannen (of bevrouwen). 

Bekijk dus zeker de aankondiging van de PR-groep! 

Nu is het eind van het jaar ook een tijd van terugkijken. Zo vind je in deze 

Foliant de enquête en de ‘wie-was-wie’ van de afgelopen Elerion live. Het is 

toch altijd weer verwonderlijk wat voor leuke momenten er worden genoemd, 

vooral voor de mensen die niet aanwezig zijn geweest. 

Een van de aanwezige figuranten heeft zijn ervaringen op papier gezet ter lering 

ende vermaak voor ons allen. Eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het niet alleen 

op de laatste Elerion live gebaseerd is maar dat maakt het niet minder waar. 

Mogelijk komt het je bekend voor en als je denkt: misschien moet ik (ook) eens 

gaan figureren, dan zal de spelleiding daar zeker geen “nee” tegen zeggen! (zet 

ook maar op de lijst met goede voornemens...) 

Naast Elerion is er ook een uitwerking van de ervaringen met Puerto Diablo 5. 

Leuk om te zien is dat sommig commentaar universeel is, maar dat ieder 

evenement zo zijn eigen dynamiek heeft. Er zal zeker wat mee worden gedaan. 

O, de pagina is alweer vol; nou dat is alvast één goed voornemen uitgevoerd! 

 

 

De redactie wenst u veel print-, lees- en spelplezier. 

 
Marco Lammers en Gerard Bloemers. 
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Algemene Ledenvergadering 
 

 

Wanneer: Zondag 25 januari 2009 om 13.00 uur. 

Waar:  Studentensociëteit “De Bolk”, Buitenwatersloot 1-3, Delft. 

 

Let op! Bij het ‘ter perse’ gaan van deze Foliant waren datum en locatie nog 

niet bevestigd. Kijk voor de definitieve informatie op de website van Arcana.  

 

 

Agenda van de Algemene Ledenvergadering 
 

De agenda van de ALV ziet er als volgt uit: 
 

1. Opening 

2. Agenda 

3. Post 

4. Mededelingen 

5. Notulen ALV 27 januari 2008 

6. Jaarverslag van de secretaris 

7. Geschillencommissie (verslag, décharge en installatie commissieleden) 

8. Jaarverslag van de penningmeester en advies van de financiële commissie 

9. Financiële commissie (verslag, décharge en installatie commissieleden) 

10. Verkiezing bestuur 

11. Bestuurswisseling (décharge en installatie bestuursleden) 

12. Begroting 2009 

13. Evenementencommissies 

14. Wat verder ter tafel komt 

15. Rondvraag 

16. Sluiting 
 

Enkele opmerkingen bij deze agenda: 

 

Ad punten 7 en 9: 

Leden die belangstelling hebben voor één (of beide) van deze commissies 

kunnen zich beschikbaar stellen. 

 

Ad punt 10: 

Vier leden van het zittend bestuur hebben aangeven ook voor het jaar 2009 

beschikbaar te zijn voor het bestuur. Casper van Dijk neemt afscheid van het 

bestuur en Ruben Schulz heeft aangeboden de functie van secretaris op zich te 

nemen. Het bestuursvoorstel is daarom om het bestuur in de volgende 

samenstelling te installeren: 
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Martin Welsh, voorzitter 

Ruben Schulz, secretaris 

Robin Gilijamse, penningmeester 

Mariëlle Klerks, evenementencoördinator 

Jeroen Vos, bestuurslid beheer 
 

Op grond van de statuten kan door de leden een tegenvoorstel worden gedaan: 

dit bestuur moet uit tenminste drie personen (voorzitter, secretaris en 

penningmeester) bestaan en dient aan de ALV te worden gepresenteerd, waarna 

er door de ALV wordt gekozen. 

 

Ad punt 13: 

Op grond van het huishoudelijk reglement heeft het bestuur voor de ver-

schillende evenementen van Arcana activiteitencommissies benoemd. 

De commissies zijn: 

� Commissie De Bron: Jeroen Vos (eindverantwoordelijke), Esther Büller 

(financiën), Ruben Schulz (administratie); 

� Commissie Elerion: Esther Buller (eindverantwoordelijke), Eric Vinken 

(financiën), Helma van den Ouwelant (administratie); 

� Commissie Horror Arcanae: niet benoemd; 

� Commissie Puerto Diablo: Johan Andree (eindverantwoordelijke), Johan 

Wouters (scenario, rekwisieten), Don Kwast (scenario & decor), Sander 

ten Napel (scenario, rekwisieten & decor), Bibi Boom (administratie), 

Richard Krakowczyk (administratie), Renz Klerks (decor, rekwisieten & 

logistiek), Raymond Kales (administratie & financiën).; 

� Commissie Wapenworkshops: Kino Verburg (eindverantwoordelijke), 

Robin Gilijamse (financiën en administratie). 

 

 

Diner 
 

Onder voorbehoud (zie voor het actuele nieuws de Arcana website) zal ook dit 

jaar de ledenvergadering weer worden gevolgd door een feestelijke maaltijd. 

Je kunt je tot en met zondag 18 januari opgeven bij info@arcana.nl. Ook 

eventuele voorkeuren (vlees-vis-vegetarisch) of dieeteisen kun je dan 

doorgeven. De maaltijd kost € 12 per persoon, ter plekke te voldoen. 

Wanneer je je hebt opgegeven voor het diner en verhinderd bent, dien je je 

bijtijds af te melden. 

 

Tot zondag 25 januari, 

 
Martin ‘Bush’ Welsh 

voorzitter RSV Arcana 
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Puerto Diablo 5: Ervaringen 
 

 

Beste Puerto-deelnemers, 
 

veel dank voor jullie enthousiasme. Nieuw Amsterdam staat goed op de kaart, 

hopelijk voor jaren te gaan. De mooie decors werden bevolkt door een 

uitmuntende cast van goedgeluimde rollenspelers, die er met z’n allen een 

prachtig evenement van hebben gemaakt. 

Luieren in de zon met het raadhuis op de achtergrond, foto van Reinoud van Leeuwen 

 

De enquête is al door heel veel deelnemers ingevuld en ook hebben we stapels 

samenvattingen van jullie ervaringen in die stad in de West. Jullie lof en kritiek 

is voor ons essentieel om knelpunten te constateren en aan te kunnen pakken en 

de goede dingen in stand te houden. Het deed ons deugd te constateren dat haast 

niemand iets onder de drie uit vijf waardeerde (er was ergens een twee op al die 

enquêtes vol punten) en dat de vieren en vijfen ons om de oren vlogen. Kortom: 

weekeinde geslaagd!!! 

In plaats van statistieken heb ik weer een aantal opmerkingen; zowel positief als 

negatief, geselecteerd en becommentarieerd. Maar allereerst deze prachtige 

volzin. Een mooier compliment kan men zich niet wensen: “Deze kritiekpunten 

komen nu vooral in me op doordat ik dit formulier invul, en hebben tijdens het 

weekend geen grote rol gespeeld.” Volgend jaar maken we er weer iets 

prachtigs van; blijf vooral kritisch en deel jullie reacties met ons! 

 
Sander ten Napel 
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Commentaar en mijn reacties: 
 

Veel plot (te weinig plot) 

We schrijven allerlei rollen vol met kleine of grote motivaties, maar geven 

bewust geen duidelijke plotlijnen mee. Die motivaties planten we als zaadjes in 

het spel. Hoe de bal gaat rollen is daardoor onvoorspelbaar. Soms nemen zaken 

een enorme vlucht, maar soms lopen lijnen (helaas) dood. 

Deze aanpak hebben we vanaf Puerto Diablo 1 gehanteerd en blijkt succesvol. 

Ook deze keer las ik een aantal malen lof voor de vele lagen en wendingen in 

het spel. Helaas las ik ook een klacht van iemand die te weinig spelaanbod had 

gehad. Dat is helaas het nadeel van deze methode. Onze inschatting is dat de 

voordelen tegen nadelen opwegen en we blijven de vertrouwde koers varen. 

 

Diner in fases op zaterdag was een fantastisch idee. Het was rustig, je had alle 

ruimte, je kon rustig zitten en praten terwijl je op het eten wachtte... Helemaal 

goed. Voor herhaling vatbaar. De broodjes haring en beenham waren ook 

mooi in de setting 

En zo waren er nog vele andere opmerkingen. Alle lof voor de koks, die dit 

staaltje hebben mogelijk gemaakt. 

 

Opmerkingen Incheck: "Hallo, hier is je envelop." ...blijft prima. Geen 

gehannes met formulieren en getel en dergelijke. 

Werkt misschien alleen op een evenement als Puerto, maar het werkt tot nog toe 

goed. Blij te horen dat die eenvoud gewaardeerd wordt. Elders las ik wel dat 

men het fijner had gevonden als de enveloppen goed op volgorde hadden 

gestaan (had ik wel prettig gevonden als verstrekker). Puntje voor de volgende 

keer. 

 

Mooiste Moment: Het gevoel te hebben dat Nieuw Amsterdam er al jarenlang 

staat, en dat je als personages elkaar al jaren lang kent. 

Wederom een prachtig compliment. Dit is eerder gezegd op Puerto 1 over het 

spaanse dorp. Er is ook kritiek geuit dat er meer informatie mag zijn over wie 

wie kent en door wie die persoon gespeeld wordt. Vaak is dat laatste tot vlak 

voor de figurantendag aan ons ook nog niet bekend door het verloop van de 

inschrijvingen b.v. Maar dit jaar is er een goed smoelenboek. Hopelijk maakt 

dat alles makkelijker. 
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Opmerkingen Website: Ik zou eigenlijk wel graag een RSS feed willen, zodat 

we niet om de zoveel tijd hoeven te kijken of er al veranderingen zijn, maar 

gewoon gewaarschuwd worden als er wijzigingen zijn. Zeker met foto's zou 

dit prettig zijn. 

Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet weet wat een RSS feed is, maar dit is een goed 

plan. We gaan binnenkort volledig over naar een andere webomgeving (die van 

de standaard Arcana-site) en we zullen met de webmaster er over babbelen. 

 

Opmerkingen Spelregelboekje: Hoe zit het nu met leermeesters: kan je maar 

aan één iemand wat leren of aan twee of meer? 

Je kunt iets dat je bij aanvang van het evenement al kon, leren aan één ander 

persoon. Voorts kun je maar één nieuw ding per evenement leren. 

Zicht op de haven, foto van Martine Sprangers 

 

Opmerkingen Locatie: De aanwezigheid van de hoofdgebruikers van het 

terrein blijft op een heel lichte manier toch een storend element; klussen met 

elektrische apparaten, zaterdagmiddag een kudde kids, etc. Dit weegt echter 

niet op tegen de voordelen van het terrein en is dus geen reden om weg te 

gaan van hier. 

Helemaal mee eens. 
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Opmerkingen Spellokaal: Het leek rustiger en meer opgeruimd, maar dat kan 

aan mij liggen. 

Dat klopt. (wat klopt hier?, red.) We krijgen het eindelijk in de vingers ;-) 

 

Opmerkingen Bar: Allebei zeer sfeervol. Ik heb zelf altijd erg veel last van 

rook en heb daardoor "het dorstige hert" niet kunnen betreden want dat was 

echt een rookhol. 

In juni verwachten we dat er veel meer vóór de huisjes gespeeld gaat worden. 

Voor “Het Dorstige Hert” kan dan een kleine overspanning / terras komen. 

Hoewel de sfeer doorgaans erg gewaardeerd werd, zijn er veel opmerkingen dat 

het Hert te klein was. Volgens mij past dat juist goed bij dat type kroeg. Het is 

niet anders. Maar ook voor de drukte kan een terrasje uitkomst bieden. 

 

Het toneelstuk was geweldig (hele, hele, hele dikke complimenten aan Don) 

en goed getimed, zo net na de lunch op zaterdag is toch vaak een dood 

moment. 

Dank, dank. 

 

Kritiek: Denken jullie wel een beetje aan jezelf ? Ik heb het idee dat dit soort 

stunts een beetje roofbouw plegen is op je eigen lichaam en vrije tijd. Ik klaag 

niet hoor :-)  Maar, passen jullie wel op jezelf? Jullie moeten immers nog 

minimaal 5 Puerto's mee... 

Goed punt. We hebben ons flink over de kop gewerk, maar het was de moeite 

waard. En... de volgende keren hebben we er steeds weer plezier van. Dit jaar 

gaan we qua bouwen eens lekker rustig aan doen. 

 

Opmerkingen Spelersbriefing: Te chaotisch, te lang. Misschien kan degene 

die het praatje houdt een spiekbriefje maken met punten die besproken 

moeten worden. Dat bevordert het tempo. We zitten allemaal te popelen om te 

beginnen... 

Hierover heb ik verschillende dingen gelezen. Dit was de meest kritische. En 

terecht. Ik heb mijn tijd en energie vlak voor het evenement gestoken in bouwen 

en logistiek en dat is ten koste gegaan van de speech. Excuses. 

 

Opmerkingen Eerlijk Spel: Ik miste een hoogtepunt tegen het einde van het 

weekend... een beetje actie Puerto-stijl. 

Grappig genoeg is het juist klassiek des Puerto's dat het evenement rustig 

voortgaat en zonder knaller stopt. De derde keer wilden we het 

verwachtingspatroon doorbreken met de spaanse aanval. De woeste toestanden 

aan het einde van Puerto 4 te Geitenkopbaai waren niet geplanned, maar wel 

erg vermakelijk om te zien vanuit mijn perspectief. 
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Opmerkingen Spelsysteem: Sommige vaardigheden vind ik raar/onduidelijk. 

Waarom moet iemand kunnen kogelgieten om te schieten bijvoorbeeld? 

Tsja. Dat is om mensen te stimuleren vaardigheden te ruilen voor geld, werk 

o.i.d. om verder te komen in het leven. Het is niet realistisch, maar 

speltechnisch weer wel interessant. 

 

De Bar: Wat miste je: Zoete snacks waren er wel, maar iets hartigs kan ook 

geen kwaad. 

We zullen vragen of de volgende keer de frituurpan weer mee gaat. 

 

Kritiek: Ik ben inmiddels twee keer door een figurant vermoord zonder dat dit 

voor voor wie dan ook spel opleverde. Deze keer was het, doordat we niet in 

het kamp sliepen, zelfs op een heel maffe manier, zo bij de ingang van de 

kledingtent... 

Goed punt. Probeer het spel niet bij de kledingtent, de slaapzaal of de 

parkeerplaats, etc. te spelen. Dat is niet spannend en houdt anderen erbuiten. 

Het eerder genoemde spelaanbod raakt hierdoor gefrustreerd. We draaien zaken 

niet terug, maar bij deze stond ik op het punt dat wel te doen. 

Hoezeer je ook wordt meegesleept door je spel (wat heel tof is), denk ook aan 

wat leuk is voor iedereen. 

 

Opmerkingen Spelsysteem: Fijn dat men zoveel zelf kan doen, dat niet overal 

toezicht van de spelleiding voor nodig is (voor bijvoorbeeld componenten 

maken e.d.). 

Ik ben erg blij dat deze insteek van het spelsysteem na zoveel jaren nog steeds 

werkt. Met zoveel grote mensen bij elkaar, kunnen we gelukkig eerlijk ons 

spelletje spelen. 

 

Opmerkingen Eten: De lunch zaterdagmiddag was een beetje weinig, maar 

wel heel erg lekker. 

Heel vaak is er in de keuken nog wel meer te halen. En als je echt trek hebt, 

hebben Robert en Daniel altijd nog wel een rijkelijk belegde boterham voor je. 

Gewoon even vragen. 

 

Opmerkingen Spelsysteem: Ik heb het idee dat het gevechtssysteem simpeler 

kan, maar ik heb het nog nooit gebruikt, dus wellicht dat een vechtend 

karakter hier beter zicht op heeft. Het vaardighedensysteem vind ik nog steeds 

erg mooi. 

Persoonlijk heb ik nog steeds spijt van het niveausysteem. Het gevechtssysteem 

wordt te weinig gebruikt om echt ervaren mee te geraken. Maar nu het eenmaal 

zo geintroduceerd is, laten we het voor wat het is. Volgens mij belemmert het 

het spel verder niet. 
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Hoe leer je nieuwe recepten? We hebben maar wat geimproviseerd. Ik heb er 

maar eentje gegeven die ik dubbel had en ik heb er eentje overgeschreven. 

Per evenement kun je 1 nieuw recept (o.i.d.) leren. Er is niets magisch aan. Je 

kunt het gewoon op een papiertje overschrijven van je vakbroeder/-zuster. 

 

Opmerkingen Decors: Het is jullie gelukt om de locatie van Puerto Diablo 

naar Nieuw Amsterdam om te toveren. Alleen het eerste uurtje rondkijken 

naar de nieuwe decors was al een feest. 

We waren er zelf ook even stil van ;-) Na al die maanden weekeinden lang 

zwoegen, was het erg fijn te zien, waar het allemaal goed voor was. 

 

Opmerkingen Bar: Het enige wat ik miste was thee. Ben er het hele weekend 

naar op zoek geweest maar geen enkele keer thee kunnen drinken, het was 

steeds op of koud of men wist niet waar het was. 

Loop de volgende keer even bij de keuken langs. Robert en Daniel kunnen je 

wellicht helpen. Verder staat het genoteerd voor volgend jaar. 

‘t Dorstige Hert, foto van Martine Sprangers 

 

Tot Slot: 

Voorts heb ik een groot aantal foutieve en zeer vermakelijke namen voor het 

“Dorstige Hert” gelezen, die ik jullie niet wilde onthouden. Bij deze: het 

Rottende Hert, het Bronsend Hert, het Stervend Hert, het Zompige Paerd, het 

Stinkend Hert, het Brullend Hert... ...Waarom??? ;-) 

 

 
Sander ten Napel 
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Enquête Elerion live 27 “Nachtschade” 
 

 

Het was weer een spannende live, blijkt uit de enquêtes. We kunnen de cijfers 

echter helaas niet vergelijken met vorige lives, omdat we de formules, die door 

veel copy- & paste-en niet meer bleken te kloppen, hebben aangepast. 

Uit de cijfers blijkt dat de spelers iets enthousiaster over het totaal waren dan de 

figuranten. De meesten van jullie vonden dat er genoeg actie was, sommigen dat 

er teveel dode momenten waren. Een enkeling schrijft daar achter: ‘maar ik heb 

toen zelf ook geen actie ondernomen’. Dat klopt wel, wie veel onderneemt, 

heeft minder dode momenten dan wie afwacht totdat er wat gebeurt. 

De omgeving werd goed gewaardeerd, altijd fijn te horen over een nieuwe 

locatie, waarvan altijd maar af te wachten is, hoe dit in de praktijk uitpakt. 

Reden om hier nog een keertje terug te komen. De yurts werden over het 

algemeen als erg leuk betiteld, alhoewel kennelijk niet iedereen doorhad dat er 

een goeie kachel inzat. 

De kampjes in het bos zijn wisselend beoordeeld. Het kamp van de Haribdiaan 

en ‘de oude molen’ vielen iets minder in de smaak dan dat van de heks. Met 

name de lichtjes (waarvoor dank aan het monnikenwerk van Marcel O) in het 

bos en de spinnen en het spinnenweb tussen de bomen droegen hier bij aan een 

sfeervolle locatie, hetgeen de cijfergeving zeker beïnvloed heeft. 

 

 

De cijferlijst 
 

Spelers Figuranten TOTAAL 
   

Aantal ingevulde enquetes 59 33 92 
Algemene gemiddelde score 8.1 7.8 8.0 

   
SPEL 8.3 7.7 8.1 

Naar je zin gehad  ? 55 / 55 24 / 25 79 / 80 
Volgende keer weer  ? 55 / 55 24 / 25 79 / 80 

Genoeg actie  ? 52 / 54 22 / 24 74 / 78 
Teveel dode momenten  ? 6 / 54 9 / 24 15 / 78 

Gelegenheid /info rol uitbouwen/spelen  ? 50 / 52 19 / 25 69 / 77 
Amusementswaarde 8.5 7.8 8.3 

Verhaal/Scenario 8.2 7.6 8.0 
Lijnscenario 7.1 6.6 7.0 

   
In rol/binnenspel figuranten  ? 8.1 7.7 8.0 

In rol/binnenspel spelers  ? 7.9 8.1 8.0 
Eerlijk & volgens regels figuranten  ? 8.3 8.0 8.2 

Eerlijk & volgens regels spelers  ? 8.2 7.6 8.0 
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LOCATIE 8.3 8.0 8.2 
Accomodatie 8.0 7.7 7.9 

Omgeving 8.5 8.3 8.5 
Terrein te groot  ? 2 / 55 0 / 23 2 / 78 
Terrein te klein  ? 2 / 55 0 / 23 2 / 78 

   
AANKLEDING 7.8 7.7 7.8 

Het dorp 7.7 7.5 7.6 
De mijn 8.3 8.3 8.3 

Het Haribdianen kampement 7.4 7.2 7.4 
De oude molen 7.4 7.1 7.3 

Het heksenkamp 8.3 8.3 8.3 
   

AANKLEDING/VERZORGING 8.3 8.0 8.2 
Kostuums 8.5 8.2 8.4 
Maaltijden 8.7 8.5 8.6 

Special Effects 7.9 7.7 7.9 
Aankleding spelterrein 7.9 7.7 7.8 

   
ORGANISATIE 8.0 7.6 7.8 
Incheck spelers 7.8  7.8 

Figurantenbijeenkomst  7.5 7.5 
Spelleiding 8.3 7.6 8.1 
Spellokaal  8.0 8.0 

Informatie figurantenrollen  7.6 7.6 
Ontvangst figuranten  7.7 7.7 

Briefing spelers 7.8  7.8 
Logistiek 8.2 7.3 7.9 

   
REGLEMENT 8.2 7.7 8.0 
Speelbaarheid 8.2 7.6 8.1 

Personagekaart 8.2 8.0 8.1 
Naslagkaart voor figuranten  7.7 7.7 

Gevechtssysteem 8.2 7.7 8.1 
Magiesysteem 8.1 7.6 8.0 

   
ARCANA “PAPIER” 7.8 7.5 7.7 

de Foliant 7.8 7.5 7.7 
de Wilde Post 7.9 7.6 7.8 

Spelers/figuranteninformatie 7.8 7.4 7.7 
"Informatie Nieuwe Leden" 7.7 7.2 7.5 
"Wapenrusting & Kleding" 7.9 7.8 7.8 

Electronisch versturen papierwinkel 29 / 0 17 / 0 46 / 0 

 

Leukste momenten 
 

Tijdens het spel zijn er ook dit keer een hoop leuke momenten geweest. Met 

name de vampieren in het bos op zaterdagnacht zijn als erg spannend, maar 

klaarblijkelijk ook erg leuk ervaren. In de tabel hieronder een samenvatting van 

de door jullie aangegeven ‘leukste spelmomenten’ van de afgelopen live 
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Alleen in het heksenbos? Foto van David Dylan Jessurun 

 

Leukste spelmoment Elerion live 27 Punten-
totaal 

Aantal 
stemmen 

Aanvaringen met de vampiers (specifiek bij Tante Rosa). 7 7 
Gesprek met herbergier over deurbeleid en dat proberen te 
wijzigen door zijn hulpje Joop te martelen. 

4 4 

Weggejaagd worden door, spreken met en verslaan van de 
drie vampiers op zaterdagavond (en rattenaanval). 

3,5 3,5 

Het ondervragen/martelen van Serge Alexandrov. 3 3 
De beproevingen van de erfgenamen van Runemeester 
Jalovitch, specifiek die op de begraafplaats. 

2,5 3 

Alles. 2 2 
Baron Eduardo die de Incendianen afblaft. 2 2 
Bevrijding van de Helm. 2 2 
Door het bos lopen, angstig voor het kwaad en op zoek naar 
informatie. 

2 2 

Problemen met de Incendianen bij herberg ‘de laatste linie’. 2 2 
Rollenspel rond de alloquisidant. 2 2 
Vrijdagnacht tussen 22 en 02 uur. 2 2 
De ridderwake op zaterdagavond. 1,5 2 
Avondlol in de keuken met bananen. 1,33 2 
Aan de bar husselen met de barman. 1 1 
Aureus de draak die Boris de vampier in brand steekt. 1 1 
De 100-meter sprint voor druïden in een donker bos, 
achternagezeten door ondoden. 

1 1 

De bijwerkingen van de soepjes van Tante Rosa. 1 1 
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De inwijding van wapen van de Zon waarbij een vleerbeest 
verscheen. 

1 1 

Door een soepje van Tante Rosa verliefd worden op de 
vrouwelijke vampier. 

1 1 

Door Serge gehypnotiseerd worden en mijn vrienden 
vertellen ‘dat het buiten veel gezelliger is’. 

1 1 

Een blauw voor een putdeksel. 1 1 
Gesprekken met Swentibold bij het fort. 1 1 
Gevecht met de ragskalo in de mijn. 1 1 
Inwijdingsritueel en religieuze ceremonie. 1 1 
Kookhulpje uitdagen tot een duel omdat hij me een piraat 
noemt. 

1 1 

Leuke momenten met ‘Muts’(Lenna) en ‘Konnichiwa’. 1 1 
Mensen hypnotiseren en dan hulpvaardig zijn, daar werden 
ze erg bang van. 

1 1 

Mijn begrafenis. 1 1 
Na lange tijd mijn eerste spreuk weer uitspreken. 1 1 
Nachtschade spelen. 1 1 
Niet door Boris gebeten worden. 1 1 
Onze leider wordt gemerkt en er is ook nog een 
samenzwering en er zijn vampieren. 

1 1 

Privégevecht met twee ondoden. 1 1 
Ruzie tussen Annesta en Fernando. 1 1 
Samen met Feline gekneveld aan Orion Falls cadeau 
gedaan worden. 

1 1 

Spel met de Incendianen. 1 1 
Spoken bij de Oude Molen. 1 1 
Toch niet trouwen. 1 1 
Uitgebreide voorbereiding op en het oproepen van Boris. 1 1 
Uren wachtlopen voor de herberg zonder te verdwijnen, 
terwijl om je heen continu mensen wegflitsen. 

1 1 

Vampier spelen. 1 1 
Vleerbeest spelen bij het zonneritueel. 1 1 
Zakkenrollen na eerst mensen hun vertrouwen te hebben 
gewonnen. 

1 1 

Aureus die wild werd van het drinken van een soepje van 
Tante Rosa. 

0,5 1 

Confrontatie met de ragskalo en Patkani in het 
gangenstelsel. 

0,5 1 

De hele zaterdagnacht. 0,5 1 
De schout overtuigen dat de ragskalo een grotere bedreiging 
zijn dan de vampieren. 

0,5 1 

Feest van Gérar. 0,5 1 
De heroïsche strijd van de keukenploeg. 0,33 1 
De vervloeking van Deca al’Dente. 0,33 1 
Gevecht tussen licht en duister. 0,25 1 
Ruzie wie het kind van de IJzeren Vuist mocht opvoeden. 0,25 1 
Snoepje zijn van en spreken met Serge. 0,25 1 
Vernietigen obelisk. 0,25 1 
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Leukste personage 
 

En dan nog een lijstje: De leukste personages van deze live. Er zijn veel doden 

benoemd, laten we er maar vanuit gaan dat dat was omdat er zoveel ondoden 

rondliepen. Maar het blijft wat morbide! 

 
Leukste personage Elerion live 27 Punten-

totaal 
Aantal 

stemmen 
Chili, rattenliaison 7,08 9 
Eduardo, Baron de Lafayette † 7,08 9 
Willem Solms, herbergier 4,58 6 
Ruig Draadlok, druïde 4,5 5 
Serge Alexandrov, vampier (en zijn helpers) † 4,25 7 
Iedereen 4 4 
Tante Rosa, heks 3,58 5 
Ichi Suzumi, de Haribdiaan 3 3 
Sangis Libarore Bellator, Incendiaan 2 2 
Swentibold Hoen, krijger 2 2 
Christine / Nachtschade, spook † 1,5 2 
Bootsman (al dan niet de gesneuvelde) 1,33 2 
Fleur Jalovitz, erfgename 1,25 2 
Allesandro Basilius, bisschop der Jaden Hemel Keizer 1 2 
Anton van de Ven, smid 1 1 
Rogier Buysing, priester der Generaal † 1 1 
Gosto de Marangos, bejaarde smid 1 1 
Innagada DaVida, gravin van Heemdal 1 1 
Calesta, gildemeester der bezweerders 1 1 
Generaalsgroep (Robin) 1 1 
Quinten, baby van de IJzeren Vuist 1 1 
Indra Zomerzon, druïde 1 1 
Incendianengroep 1 1 
Falco Looier, krijger der Generaal 1 1 
Linea Borealis, druide 0,5 1 
Ragskalo 0,5 1 
Joop, het hulpje van de herbergier dat gemarteld werd † 0,33 1 
Roderick Drimmelmans, notaris 0,25 1 
Fenor van het Loo, tovenaar 0,25 1 

 

 

Opmerkingen 
 

Er zijn ook enkele opmerkingen gemaakt op de uitcheckformulieren. Sommigen 

hebben de info voor deze live niet gekregen. Daar gaan we de volgende keer 

beter op letten. Er zijn enkele deelnemers die de binnenspelse papieren (zoals 

Wilde Post en oproepen) liever op papier ontvangen. Helaas blijken hiervoor de 

kosten aardig in de papieren te lopen. Wellicht zouden we een volgende keer 
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wèl enkele Wilde Posten in geprinte vorm in het spel kunnen hebben liggen, 

zodat er gezellig bij de open haard over gekeuveld kan worden. “Meer hokjes 

voor je trefpunten en levenspunten op de personagekaart”. Tsja…. 

Een andere meer geziene opmerking is dat de routebeschrijving en meeneemlijst 

wat duidelijker op de site vermeldt zouden kunnen worden. 

Het artikel van David Dylan in de laatste Foliant werd erg gewaardeerd. We 

houden ons vanzelfsprekend aanbevolen voor extra kopij. Kruip in de pen (of in 

je toetsenbord) en laat ons eens weten hoe jullie aankijken tegen binnenspelse 

aangelegenheden. Klaarblijkelijk was de spelleiding op sommige momenten wat 

kortaf. Onze excuses hiervoor. Helaas was de bezetting, doordat enkele 

spelleiders in het spel bezig waren, soms wat klein, waardoor er af en toe 

onvoldoende aandacht was voor sommige spelers en figuranten. 

De ratten werden erg gewaardeerd. Waarvoor dank uit naam van de makers 

ervan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chili, contactpersoon tussen het rattenvolk en de mensen, foto van David Dylan Jessurun 

 

De informatie voor figuranten over de binnenspelse locatie werd als mager 

ervaren. Hier zullen we de volgende keer beter op letten en het stuk “algemene 

setting” wat beter beschrijven. Voor enkele van de SFX die zijn geweest, had 

wat meer voorzichtigheid in acht genomen kunnen worden. Hierbij is het veelal 

een afweging tussen ‘spanning op het juiste moment’ en veiligheid. De 

volgende keer zullen we echter beter overleggen en hier en daar extra 

veiligheden inbouwen. 

En voor de wanhopige chocofan: het recept voor de chocoladetaart zal in de 

Foliant verschijnen, we beloven het. (redactie: Maar niet in deze!) 

 
Sylvia & Gerbrand 
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Wie was wie op Elerion live 27? 
 

 

Het is ons wederom gelukt om het databeest een namenlijst te ontfutselen. 

Enkele kanttekeningen horen er wel bij: Deze lijst is de situatie van ongeveer 

een week voor de live en dat betekent dat niet alles up-to-date is. Nieuwe 

spelerspersonages zijn grotendeels afwezig en een klein aantal figuranten-

personages waren nog niet toebedeeld en staan als ‘Onbekend’ te boek. 

 

 

Spelers 
 
PERSONAGE NAAM 

"Lange" Erick Johan  Andrée 

Abdul Hafiz Richard  Krakowczyk 

Alexis Pauline  Knapen 

Alric Isengrim Maarten  Vreeburg 

Annesta van Klaveren Eeke Anne de Ruig 

Armand La Kwaq de Beijl Wouter  Pieters 

Artesia Banck Bibi  Boom 

Aureus (pseudo draconis minor) Sander  Koop 

Baldur van Zilverbeek Mikkel de Hert 

Bernard van Wolf Bart  Aarts 

Bertram Alondo (a.k.a. Heronius) Tjalling  Spaans 

Calesta Michiel  Magnee 

Cornelius Arjan van Reeuwijk 

Crevan Talmonel Roy  Teske 

David Dave  Vlegels 

Deca Al'Dente Sander  Koop 

Distel Hoogland Karin  Eckhardt-Troost 

Draco Winterbloed Kristof  Verhoeven 

Elric Alberdus Joris  Slootweg 

Falco Looier (Ambigo Cultar Bellator) Chris  Schaekens 

Fenor van het Loo David  Gilijamse 

Fernando van Klaveren Robin  Gilijamse 

Gérar Hoen Joris  Huijs 

Glorelain van Reycksteen Jimmy  Raaijmakers 

Gosto de Marangos Ferry  Warnaar 

Grand Verge Silvere David Dylan  Jessurun 

Heron van Ramssteen Alexander  Eckhardt 

Horatio Blok Tjeerd  Dijkstra 

Igor Loos (Prolos Falses Ductor) Michael van Oorschot 

Imrin Westveldt (Occasus Arvum Ductor) Vincent  Pieterse 

Indra Zomerzon  Moniek  Pillen 

Innagada DaVida Annis  Kouwenberg 

Jiria van Rooyen Nina  Moelker 
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Jisan Assul Jonas  Norrby 

Lambiek Al Dente-van Reijcksteen Bram van de Pas 

Ledor de leerlooierszoon uit Lopik Erwin  Spierings 

Lochlainn van Zilverbeek Kristoffel De Hert 

Loete Stefan  Strybol 

Maeve Danielle de Boe 

Malthenniel van Zilverbeek Aurélie  Lambin 

Mercurial van Voornen  Freek  Giele 

Mila van Gaard - van de Moerputten Debby  Peters 

Mithras Joke  Spannenburg 

Nago 'N Guessan G'Bogou Alphons  Dragt 

Nicasius Noordman Richard  Jansen 

Orion Falls (Annilaro Libor Ductor) Joris  Pieterse 

Quinten (baby Mila en Wilfried) Debby  Peters 

Ralph Roelofsen (Silans Orore Bellator) Robert van Oorschot 

Reinhart van Rosenritter Frank  Aben 

Roderick van Ravensteijn Erik  Beukenkamp 

Rogier Buysing Jelle van Alewijk 

Ruig Draadlok Don  Kwast 

Scheg de Giek  Tim  Hendriks 

Sedracus Jelle  Koster 

Swentibold Hoen Gilbert van Zeijl 

Taragai 'Sam' Van Samerkand Johan  Andrée 

Tella Sartorius (Deehne van Genewoude) Frederieke  Westerveld 

Tristan de Onrustige Sven  de herdt 

Ward Rothsheijer (Dubius Optara Bellator) Sjoerd  Postma 

 

 

Figuranten 
 
PERSONAGE NAAM 

Allatok Frank  Hendriks 

Allesandro Basilius Eric  Vinken 

Ambrosius den Roode Bouke  Veen 

André Mergel Chris van der Velde 

Andreas Demsterbeecke Daniel van Gelderen 

Annemieke Jalovitz Ceciel van Aalst 

Anton van de Ven Jan  Wensveen 

Arulo Casper van Dijk 

Belle Roodenklomp Maria van Beek 

Benjamin Ennema Ruben  Schulz 

Bernt Hilgers Martijn de Jong 

Boris Vadimov Jeroen  Vos 

Camilla Bolhuis Jessica  Makkinje 

Chankaran/Sri Devima Niels van der Hulst 

Chili Leon van Ee 

Das Gupta/Sri Guptima Ronald van Amsterdam 

David Doodhout Onbekend 
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Dimitri Jalovitz Bas den Breejen 

Dorian Jalovitz Kino  Verburg 

Eduardo, Baron de Lafayette Maarten  Scherpenzeel 

Emeria Julius Servus Anja  Zitman 

Exspectata Hospes Bellator Onbekend 

Fleur Jalovitz Onbekend 

Floris Driehuysen Onbekend 

Foldigilista Ivon van Velse 

Frederik Eberhart Johan  Wouters 

Gradus van Loogenen Frank  Hendriks 

Hadewych ter Bregge Esther  Büller 

Hans Ligtvoet Onbekend 

Helmi Ligtvoet Ivon van Velse 

Henry Stamlijst Onbekend 

Ichi 'de Haribdiaan' Suzumi Marcel  Oerlemans 

Irene van Noordslag Els  Valee 

Jacob de Mulder Kino  Verburg 

Janus van Dam Jorrit  Hansson 

Joop Puls Wouter  Gortenmulder 

Joost Oldenwel  Onbekend 

Jos Dekkers Maarten  Arends 

Jurgen Verhelst Thijmen  Jansen 

Liesbeth Artois Caroline  Nijnuis 

Linea Borealis Sylvia  Lemkowitz 

Madeleine Judith  Nijboer 

Manus Degoede Ide  Nentjes 

Mendorian van Sieptervaal Casper van Dijk 

Nachtschade Ceciel van Aalst 

Noria Jack Leen  Geerts 

Opa Maalder Onbekend 

Patkani Marco  Lammers 

Richard Smeenge Bart  Baplu 

Rober Alsters Evert  Jansen 

Roderick Drimmelmans Mar  Vermaas 

Rodolfo di Calbra  Arjen van der Horst 

Sangis Libarore Bellator Anne  Mohlmann 

Serge Alexandrov Gerbrand  Vestjens 

Sjeng de Groote Mar  Vermaas 

Tante Rosa Helma van den Ouwelant 

Teun Driebergen Steven  Kouwenhoven 

Tulassi Peter de Graaf 

Umberto di Salva Bram  Verbeek 

Willem Dekkers Onbekend 

Willem Solms Patrick  Deters 

 

 
Gerard en Marco, met natuurlijk dank aan Marcel O. 
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Goed Gelovig! 
 

 

Na het lezen van het ‘zakkenrollen’-stuk van David Dylan in de vorige Foliant 

en afgelopen epos leek het mij leuk om een stuk te schrijven over mijn (onze) 

visie op het figureren. 

 

In het kort komt het erop neer dat een figurant bij een Arcana evenement een 

eerlijke, oprechte, oplettende, alerte en volgzame persoon moet zijn die de 

regels kent. Klinkt gelijk hoogdravend, vandaar dat ik het hierbij niet kan/wil 

laten maar wil ik het graag even toelichten met voorbeelden. Laten we even 

stilstaan bij de verschillende onderdelen. 

 

 

Een figurant... 
 

Een figurant moet weten wat eerlijkheid is, want natuurlijk speel je een rol 

eerlijk. Wat iets geheel anders is dan dat je altijd eerlijk alles verteld. Zo kan ik 

mij een viertal rollen herinneren die wij als barrol in ons eerste epos kregen 

toegewezen. We mochten (als onze penjool rollen wat rustig werden of tijdens 

het eten) vier rijkeluisjochies spelen. Redelijk summiere rollen, we hadden op 

ieder ledemaat 2 trefpunten en op torso 3. We konden geen van allen een wapen 

dragen, magie bedrijven of iets anders ‘nuttigs’. En van de dingen die we wel 

konden (zoals telraamkunde etc.) hadden we geen leermeesterschap. Wat doe je 

dan?! Ik geloof dat de Wouter uiteindelijk de toon heeft gezet door de grootste 

krijger, gehuld in maliënkolder en helm, aansprak met de inmiddels, voor ons, 

magische woorden: “Zeg puntmuts, ik heb hier 1 koper… of je gaat voor ons 

dansen of je gaat iets te drinken voor ons halen”. Vol verbazing keken de 

overige vermogende drie hun kompaan aan en verschoof onze blik naar de 

krijger. We waren zeker dat ons leven na zo’n vijf minuten spelen al klaar was. 

De uitkomst laat zich raden: het drankje smaakte goed! Met een arrogante 

houding, omkopen van mensen, laten schrijven van helden epossen en 

voornamelijk heel veel componenten aankopen kun je een hoop bereiken. En 

menig persoon (speler of figurant) heeft met verbazing naar onze 

personagekaarten gekeken toen we uiteindelijk dood waren. 

 

Een figurant moet oprecht zijn, je antwoord naar de waarheid van je rol, tenzij 

je rol eigenlijk niet zo’n aardig persoon is. Had ik al iets over de penjolen 

gezegd? Nee, das mooi! We waren er redelijk succesvol in want binnen de 

kortste dagen durfde men niet meer in groepen van minder dan 6 personen te 

reizen. Zeker omdat we rap na de eerste maaltijd begonnen om de eerste 

pasanten tot ‘within an inch of their live’ (zoals de elven zouden zeggen) te 
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rammen. En wat doe je dan? Je kan niet een heel epos in een herberg lopen te 

brallen (uitzonderingen daar gelaten), dus uiteindelijk ga je weer met zijn vieren 

op pad om toch nog wat extra schade aan te richten. Toen is eigenlijk de 

gevleugelde uitspraak “Goed volk!” ontstaan. Want we zijn nog niet twee 

minuten onderweg of we komen een groep krijgers tegen! We kijken elkaar 

even aan en we horen vanaf de andere kant van de brug “Wie gaat daar!”, 

waarop ik, in luide stem, antwoord “Goed volk!”. Iets waarvan wij eigenlijk niet 

al te hoge verwachtingen hadden, maar we mochten gewoon doorlopen. Op 

hoogte van de groep, vraagt iemand van welk geloof wij zijn en dan breekt de 

pleuris uit. Als één 

man roepen wij “We 

zijn tenminste geen 

ketters” en een viertal 

knuppels landen op de 

verschillende 

groepsleden! En laten 

we oprecht zijn, we 

waren misschien geen 

goed volk, maar zeker 

geen ketters! 

 

Een figurant moet 

oplettend zijn. Je bent 

je bewust van de 

spelwereld en alles 

wat daarbinnen 

gebeurt. Zo viel het 

mij als Beul Rombaut 

wel op dat de 

inquisitie mogelijk 

niet geheel geliefd 

was bij iedereen. En 

dan kan je twee keuzes Claus van Drakenstein, één van de vermogende vier, foto van Wouter Apner 

maken! Je  kan  kiezen 

om een vriendelijkere beul te spelen of je inspelen in je rol. De beul werd een 

norsige man die een algemene minachting had voor een ieder die geen geloof 

aanhing of in een erger geval zielloos was. En als je dat dan weet of merkt… 

doe mij dan ook plezier: probeer zo lang mogelijk je eigen waarheid voor je te 

houden! Na al een aantal martelingen achter de rug te hebben schuif ik aan 

naast één van de verhoorders. Ik zit nog niet eens lekker als de ondervrager 

vraagt “Maar welk geloof heb je dan nu?” waarop Josef zonder enige schaamte 

antwoord “Euh… momenteel ben ik zielloos, maar ik ben hard bezig om mijn 

ziel terug te vinden”. Nu ben ik een aardig jongen, net als de ondervrager naast 
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mij, maar we waren er binnen een paar seconden uit… dit hebben we goed 

gehoord! En volgens onze rollen is het antwoord simpel. Thijmen, als 

ondervrager, spreekt de goedgemeenschap voor het bordes toe en met een 

tweetal harde slagen ram ik het leven uit het jochie vandaan. We spugen nog 

even op het lijk en dan gaan we gezellig binnen verder met onze taak! 

 

Een figurant moet alert zijn. Wat gebeurt er en hoe reageer ik daarop? Je bent 

bijvoorbeeld een normadi en je houdt van gokken. De bedoeling is dat je daar 

geld mee verdient dus je gaat op zoek naar gewillige slachtoffers. Je gaat 

gezellig met één of maximaal twee mensen aan een tafel zitten en je stelt voor 

om te gaan dobbelen. Spelregels zijn er niet echt, maar het gaat om wie de 

hoogte waarde gooit. De speler gooit met drie dobbelstenen en gooit negen 

punten. Dat is een mooie score, maar daar moet boven te komen zijn! Zeker als 

je een sluwe normadi bent die door de jaren heen mensen heeft vermaakt met 

het vertellen van mooie verhalen en praktisch hun aandacht kan sturen. Je gooit 

en je ziet in een oogopslag dat het 8 punten zijn, de speler buigt zich voorover 

om te tellen en je laat 1 hand op een dobbelsteen vallen en tikt hem snel door… 

verdomt 11 punten! Jij wint! Dat is alert! 

 

Of je vraagt een medefigurant om een avondje het deurbeleid te voeren. De 

regels zijn simpel: niemand erin! Zeker niet als er tekens op het voorhoofd of 

tandafdrukken in de nek te zien zijn. Ondertussen ben jij even barman aan het 

spelen of je loopt een beetje in je eigen herberg rond om te kijken of iedereen 

het naar zijn zin heeft. Bijna per ongeluk loop je het portaal weer in en je ziet 

iemand van de spelleiding met een buitenspellint door de deur komen… maar 

ja, die zie je niet! Dus je schiet op de figurant af en scheld hem de huid vol want 

blijkbaar is een simpel deurbeleid te moeilijk voor hem. Hoe kan het dat die 

deur open ging?! 

 

En een goede figurant moet volgzaam zijn. Je moet de instructies van de 

spelleiding nauwkeurig volgen, zeker als ze zeggen “Ja joh, doe maar! Kijk 

maar of het lukt”. Kijk, dat is een duidelijk instructie die Kino en ik dan ook 

mochten ontvangen toen we voorstelden of er misschien nog een paar 

struikrovers het spel in mochten? Dus vol enthousiasme pakken we een 

ploertendoder en een knuppel mee we begeven ons naar een nomadikampje in 

het bos. Daar zit een kleine groep mensen die inmiddels goed naar hun zin 

hebben. Nadat we erbij zijn gaan zitten en bijna ons eerste biertje op hebben 

stelt een jongedame dat ze terug naar de herberg gaat… galant als dat we zijn 

helpen wij haar een stukje op weg want “die bossen zijn s’nachts nogal 

gevaarlijk”. Iets waar zij na een korte tijd achterkomt! Wij gaan niet veel later 

terug naar het kampje, waar een speler erg gelukkig is omdat hij een lading hout 

heeft kunnen kopen. Iets wat luidruchtig gevierd wordt door hem en de 

normadi. Wederom pakken wij een biertje maar voordat wij een eerst slok 
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hebben kunnen nemen kondigt de man aan dat hij met zijn handel naar de 

herberg gaat… “Wij lopen graag met je mee” roept Kino en in no-time slaan we 

beide ons biertje in één lange teug achterover. Geduldig wacht de vriendelijk 

man op ons zodat we veilig, met een flinke slok op, kunnen vertrekken. Binnen 

1 minuut ligt hij (vloekend) bewusteloos op de grond en wij stelen zijn 

houtaankoop. Maar ja, wat hebben wij aan hout? Niets… dus snel door naar het 

kampvuur om daar voor een prikkie het hout onder uitermate verdachte 

omstandigheden door te verkopen! 

 

En je moet natuurlijk je rol volgen. De achtergrond en de gave die je hebt 

gekregen. Stel je bent een gierig mens en je ziet een stel normadi geld stelen 

door gokken van nietsvermoedende spelertjes. Wat doe je dan? Zeker als je 

vermoed dat die mannen vals spelen! Dan zorg je ervoor dat je als held van het 

volk naast een speler gaat zitten en je probeert hem in eerste instantie te 

overtuigen, met steekhoudende argumenten, dat gokken immoreel is en 

belangrijker... dat het je geld kost! En als de speler dan nog niet luistert, dan 

kun je, om de speler te beschermen tegen het onvermijdelijk verlies, hem 5 

minuten gierig maken. Het enige vervelende is dat je over 2 dagen weer met 

diezelfde normadi naar huis wil rijden! 

 

En tenslotte moet je de regels een beetje kennen! Want als je dan als groep 

ragskali een bewapende keukenploeg in het bos tegen komt die met een 

deegroller en pan op je afkomt moet je je beseffen dat er nergens in de regels 

staat dat de keukenploeg immuun is voor aanvallen. Dus jaag je er twee over de 

kling! De herbergier houdt daar dan wel weer een mooie speech over! En er 

staat ook nergens in de regels dat je een eenzame, ongewapende figurant die 

terugwandelt van het eten in herberg A naar herberg B niet eens lekker kan 

aframmelen om je boodschap over de ketters in jouw dorp over te brengen! En 

dan gaat ze later in het spelkot wel tegen je vloeken, maar nu draagt ze altijd 

weer een wapen! Dus eigenlijk heb je de spelwereld weer wat veiliger gemaakt! 

 

Kijk… eigenlijk is het nooit de schuld van de figurant, daar de figurant een 

eerlijke, oprechte, oplettende, alerte en volgzame persoon moet zijn die de 

regels kent. Wat hij of zij verder nog nodig heeft is een speler die goed gelovig 

is. Of is dat nu zonder spatie? (Dat is inderdaad zonder spatie, red.) 

En nu vraag je je als speler af: Moet ik nu alle figuranten wantrouwen? Zoals 

Alice Cooper ooit zong “damned if you do, damned if you don’t”. 

 

Tot op het volgende epos, 

 
Patrick Deters 

(met verhalen en suggesties van Ron van Amsterdam, Wouter Gortenmulder, Peter de Graaf 

en Niels van der Hulst) 
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Arcana PR zaken 
 

 

Grijp je kans, de PR-commissie gaat rekruteren! 
 

Het is natuurlijk een gewilde en exclusieve positie, lid zijn van de PR-

commissie. Je reist het hele land door, hebt gratis toegang tot de leukste 

evenementen, kunt lekker rollenspelen tussen de evenementen van Arcana door 

en je kunt je enthousiasme voor onze hobby ook nog doorgeven aan anderen! 

Daarom is de PR-commissie dan ook verheugd om mee te kunnen delen dat we 

een opening hebben. Dus... grijp je kans en reageer voor de vacature al is 

vergeven aan een ander! Deze kans wil je natuurlijk niet laten lopen! 

 

Maar zonder gekheid: de PR-commissie is echt op zoek naar nieuwe leden. We 

zijn nu met twee man en binnen afzienbare tijd nog maar met één man en da’s 

echt te weinig om de taken voort te kunnen zetten. En het zou natuurlijk zonde 

zijn als we als vereniging geen promotie voor onszelf maken en geen potentiële 

nieuwe leden meer bereiken. Bovendien wordt Arcana zeer gewaardeerd om de 

PR-activiteiten die we organiseren. 

 

Dus denk je: “Ik kan een veel beter verhaal/plotje verzinnen dan jullie” of “Ik 

zou ook best mee willen helpen met PR-evenementen”, laat het ons dan 

weten.We doen momenteel twee vaste evenementen per jaar (Castlefest in 

augustus en de Midwinterfair in december) en komen twee avonden per jaar bij 

elkaar. Vergaderen doen we per e-mail. Veel tijd hoeft het niet te kosten, dus als 

je interesse hebt, mail ons op pr@arcana.nl! 

 

De PR-commissie 

 
Jimmy Raaijmakers 

Jelle van Reeuwijk 
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Vrijwilligers gezocht voor de Midwinterfair! 
 

Op 13 en 14 december organiseert het Archeon in Alphen aan de Rijn weer de 

Midwinterfair. Dit evenement heeft allerlei kraampjes, optredens en activiteiten 

op het gebied van fantasy, larp, gothic, celtic, geschiedenis etc. Arcana is er ook 

bij om door middel van korte rollenspel-scenario’s de bezoekers kennis te laten 

maken met onze hobby. Hiervoor zijn we op zoek naar vrijwilligers die één of 

meerdere dagen willen meehelpen. Ook bij de opbouw op vrijdagavond 12 

december zijn vrijwilligers van harte welkom. 

 
De Arcana stand tijdens de midwinterfair in 2006, foto van Sander Koop. 

 

In ruil voor je hulp krijg je gratis toegang tot de Midwinterfair, gratis lunch, 

veel gezelligheid en rollenspelplezier en natuurlijk onze oneindige dank! Dus 

aarzel niet en mail ons op pr@arcana.nl! 

 

De PR-commissie 

 
Jimmy Raaijmakers 

Jelle van Reeuwijk 
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Wapen- en klusworkshop 
 

 

Wat?: Nieuwe Wapen- en klusworkshop begin 2009 

Wanner?: Op een zondag om 11 uur, nog niet precies bekend welke zondag 

Waar?: In de omgeving van Hilversum, locatie is nog niet definitief 

Voor wie?: Spelers die een nieuw wapen nodig hebben of spelers en figuranten 

die willen helpen om de Arcana voorraad te herstellen en aan te 

vullen, kunnen zich inschrijven. 

Details worden op de Arcana webagenda vermeld, zodra ze bekend zijn! 

Graag zo snel mogelijk inschrijven indien je wilt komen. Het is nog mogelijk 

om 2 dagen voor de workshop definitief door te geven welk wapen je wilt 

maken. De spelersinformatie geeft inzicht welk wapen past bij de klasse van 

jouw personage. 

 

 

Algemene informatie - Wapen- en klusworkshops 
 

Op deze workshops kun je live roleplay wapens (leren) maken. Daarnaast kun je 

je laten informeren over het maken van wapenrusting. Tevens worden er voor 

Arcana reparaties uitgevoerd of wapens gemaakt door leden met enige ervaring. 
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De workshops beginnen rond 11:00 uur met een centrale uitleg en daarna kan 

iedereen aan de slag. Ervaren wapenmakers lopen rond voor de laatste 

aanwijzingen en vragen. Je krijgt het wapen op de workshop niet helemaal af. In 

ieder geval moet je thuis nog 6 tot 8 lagen latex op het wapen aanbrengen. De 

benodigde materialen en instructie krijg je mee. 

Veel van onze kennis over het maken van wapens vind je in eerdere uitgaven 

van de Foliant of in het boekje "Wapens & Wapenrusting". Het is handig om 

vóór je naar de workshop afreist, het boekje door te lezen of de betreffende 

artikelen in de Foliant er nog eens op na te slaan. 

Het maximum aantal leden dat kan deelnemen is 16. De volgorde gaat op datum 

van inschrijving, echter: spelers die een wapen nodig hebben voor de komende 

live hebben voorrang (mits ze zich op tijd hebben ingeschreven en betaald 

hebben voor het evenement). Je kunt je opgeven voor de workshop via de 

Arcana website. De kosten voor deelname bedragen 6 euro en daarnaast betaal 

je voor de gebruikte materialen. Betaal bij voorkeur tijdens de workshop. Lunch 

wordt verzorgd en is inbegrepen. 

Na ontvangst van je inschrijving, rekenen we op je komst. We hebben op een 

workshop in principe alleen materialen bij ons voor mensen die van te voren 

hebben opgegeven wat ze willen maken. Een routebeschrijving ontvang je na je 

inschrijving. Voor meer informatie kun je terecht bij Kino Verburg. 
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De regels 
 

Alleen Arcana leden kunnen zich inschrijven voor lives, workshops en andere 

activiteiten van Arcana. Deelname aan de workshop kost € 6,- 

Je kunt op de workshop maar één wapen maken. Het is echter wel mogelijk om 

het materiaal voor een extra wapen te bestellen. We nemen het dan mee zodat je 

het op de workshop kunt kopen. 

 

 

Wapens en materiaalprijzen 
 

Houd rekening met het volgende: Niet iedere personageklasse kan of mag op 

een live ieder wapen gebruiken! Bovendien zijn er verschillen in de regels m.b.t. 

wapens bij de diverse rollenspelverenigingen. Een wapen dat voldoet bij 

vereniging A hoeft niet te voldoen bij vereniging B. Doe bij twijfel altijd eerst 

navraag! 
 

Wapen Formaat Kosten 

Dolk tot 40 cm lang € 9,- 

Kort zwaard 40 tot 70 cm lang € 16,- 

Lang Zwaard 75 tot 100 cm lang € 20,- 

Tweehandig zwaard 105 tot 125 cm lang, kern 12 mm ø € 29,- 

Tweehandig zwaard 125 tot 150 cm lang, kern 16 mm ø € 38,- 

Korte bijl 40 tot 70 cm lang € 13,- 

Tweehandige bijl 75 tot 110 cm lang, kern 12 mm ø € 23,- 

Korte knots 40 tot 70 cm lang € 16,- 

Tweehandige knots 75 tot 110 cm lang € 23,- 

Staf 40 tot 70 cm lang € 11,- 

Klein schild circa 45 cm diameter € 11,- 

Middelgroot schild circa 60 cm diameter € 13,- 

Groot schild Maximaal 80 cm diameter € 16,- 

Gelatext schild Circa 50 cm diameter € 18,- 
 

Pijlen zijn € 4 per stuk, maar uitsluitend te bouwen door ervaren wapenmakers. 

 

 

Tot ziens op de workshop! 

 
Kino Verburg, Sander ten Napel en Robin Gilijamse 

Telefoonnummer (voor de workshop): 06-1438 0161 
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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 1 - winter 2009: deadline 4 februari 

� Nummer 2 - voorjaar 2009: deadline 6 mei 

� Nummer 3 - zomer 2009: deadline 5 augustus 

� Nummer 4 - najaar 2009: deadline 4 november 
 

Mocht je iets willen schrijven voor de Foliant of de Wilde Post, maar je weet 

niet wat, dan zou je aan het volgende kunnen denken: 

Voor de Foliant: Een historisch artikel, bijvoorbeeld “Reizen in de 

middeleeuwen”, een filmrecentie van films die zich afspelen in de 

middeleeuwen of de gouden eeuw of een stukje over het zelf fabriceren van 

mooie live spullen. 

Voor de Wilde Post: Ingezonden brieven, rouwadvertenties, codeberichten of 

gedichten. Bij de Wilde Post moet je er wel rekening mee houden dat dit blaadje 

bij de Elerion lives hoort. 

Geef bij stukken altijd aan waarvoor het bestemd is; de Foliant of de Wilde 

Post. Artikelen voor de Foliant en de Wilde Post kun je sturen naar de redaktie: 

E-mail: redaktie@arcana.nl. 
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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 
 

 

December 2008 
 

5 t/m 7 december 2008 

Eternica organiseert Epos 27 “Vlym ende Veneyn”. Lokatie: De Kalei te Dilsen-

Stokkem. Voor meer informatie kijk je op www.eternica.com 
 

 

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/ 
 

 

Januari 2009 
 

10 t/m 11 januari 2009 

Attila organiseert de Einheri 2-daagse. Zie www.attilalrp.nl voor meer 

details. 
 

 

Februari 2009 
 

13 t/m 15 februari 2009 

Far Kingdoms organiseert Far Kingdoms 5. Lokatie: Land van Kleef te Loon op 

Zand. Meer informatie op de site: www.far-kingdoms.nl 
 

 

20 t/m 23 februari 2009 

Evolution Events houdt Lextalionis VII. 

Meer informatie op: www.evolution-events.nl/algemeen/ 
 

 

Maart 2009 

 

8 maart 2009 

Rollenspelvereniging Arcana organiseert de figurantendag voor Elerion live 

XXVIII, een rollenspel weekeinde in fantasy sfeer. De figurantendag begint om 

13:00. Alle figuranten zijn meer dan van harte welkom! Lokatie (nog onder 

voorbehoud): sociëteit de Bolk, Buitenwatersloot 1-3, 2613 TA Delft. 
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Maart 2009 (vervolg) 
 

20 t/m 22 maart 2009 

RSV Arcana organiseert Elerion live XXVIII, een rollenspel weekeinde in 

fantasy sfeer. Locatie: "De Winner" te Overpelt in België. De inschrijving is 

reeds geopend, er is plaats voor zowel spelers als figuranten. Meer informatie: 

Telefoon: 076 – 520 92 31 (Marielle Klerks of Eric Vinken, doordeweeks van 

18:30 uur tot 22:00 uur en in het weekeinde). 
 

 

20 t/m 22 maart 2009 

Evolution Events houdt Exodus VI. 

Meer informatie op: www.evolution-events.nl/algemeen/ 
 

 

21 t/m 22 maart 2009 

Attila organiseert de Elbaria 2-daagse. Zie www.attilalrp.nl voor meer 

details. 
 

 

27 t/m 29 maart 2009 

De Onrealistische Tempel organiseert “Kronieken van Pandemonium 4”. 

Lokatie: Baarle-Nassau. Meer informatie op de site: www.onrealistisch.nl 
 

 

April 2009 
 

17 t/m 19 april 2009 

Charm organiseert Charm XVI. Lokatie: Lierop. Zie, voor meer info, de 

webpagina van Charm: www.charmlive.nl 
 

 

24 t/m 26 april 2009 

Maerquin organiseert het 24
e
 Koninkrijk Malatië weekend. Locatie: Brabantbos 

groepsaccommodatie, Kerkenhuis 2 te Lierop (NB). Meer informatie is te 

vinden op de website van Maerquin: 
http://deordevandedag.nl/index.php?r=home 
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Mei 2009 
 

8 t/m 10 mei 2009 

Rollenspelvereniging Arcana organiseert De Bron 3 "het Donker" 

Dit is een Arcana rollenspel evenement voor jongeren van 14 tot en met 17 jaar. 

Locatie: kamphuis Ahoy in Oosterhout. 

De Bron bied je de kans om mee te spelen in een wereld waar monsters en 

magie echt zijn. Een wereld vol stoere krijgers, slimme tovenaars, sluwe dieven 

en enge slechteriken. Een wereld waarin je bevriend raakt met andere helden 

waarmee je samen avonturen beleeft. Een wereld waarin je door bossen kunt 

sluipen op zoek naar gevaar en waarin je vecht met monsters. Het is ook een 

wereld waarin je toverspreuken loslaat op je vijanden en vreemde raadsels 

oplost. Kortom, een wereld die je samen met anderen maakt en beleeft! 

De Bron 3 - "het Donker" wordt gespeeld en beleefd door ongeveer 35 spelers, 

jongeren van 14 tot en met 17 jaar. Daarnaast spelen er zo’n 50 ervaren 

figuranten mee om de fantasie-wereld en haar bevolking vorm te geven. De 

figuranten hebben ook als taak de spelers tijdens het spel te begeleiden, te 

stimuleren en te helpen. 
 

 

30 mei t/m 1 juni 2009 

Attila organiseert de Einheri 3-daagse. Zie www.attilalrp.nl voor meer 

details. 
 

 

Juni 2009 

 

12 t/m 14 juni 2009 

Rollenspelvereniging Arcana organiseert Puerto Diablo 6 in het Scout 

Centrum Rotterdam te Capelle a/d IJssel. Inschrijven is nog niet mogelijk. Zie 

voor meer informatie de website van Puerto: www.puertodiablo.nl 
 

 

Juli 2009 
 

18 t/m 21 juli 2009 

Attila organiseert het Elbaria koningsweekeinde. Zie www.attilalrp.nl 

voor meer details. 
 

 

23 t/m 26 juli 2009 

Emphebion organiseert Emphebion Zomerlive. Lokatie was in oktober 2008 nog 

onbekend. Zie voor meer informatie de website: www.emphebion.nl 
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Augustus 2009 
 

7 t/m 10 augustus 2009 

Cauldron organiseert B.O.R.N. Voor meer info zie: http://born.bene.ws 
 

 

September 2009 
 

18 t/m 20 september 2009 

Attila organiseert de Elbaria 3-daagse. Zie www.attilalrp.nl voor meer 

details. 
 

 

25 t/m 27 september 2009 

Rollenspelvereniging Arcana organiseert Elerion live XXIX, een rollenspel 

weekeinde in fantasy sfeer. Locatie: "Het Mussennest" te Otterloo. 
 

 

Oktober 2009 

 

22 t/m 25 oktober 2009 

Evolution Events organiseert Exodus VII. Meer informatie op: 
www.evolution-events.nl/algemeen/ 
 

 

November 2009 

 

7 t/m 8 november 2009 

Attila organiseert de Einheri 2-daagse. Zie www.attilalrp.nl voor meer 

details. 
 

 

20 t/m 21 november 2009 

Evolution Events houdt Lextalionis VIII. Meer informatie op: 
www.evolution-events.nl/algemeen/ 
 

 

December 2009 
 

27 t/m 30 december 2009 

Emphebion organiseert Emphebion Winterlive. Zie voor meer informatie de 

website: www.emphebion.nl 
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Afzender: 

 

Rollenspelvereniging Arcana 

   

  Waterwerk 51, 3063HB ROTTERDAM 

 


