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Beste leden,
We leven alweer in 2009; een groots jaar in de geschiedenis van Arcana. Hier
geen negatieve verhalen over de kredietcrisis maar het vooruitzicht van een
Lustrum! De pientere lezer had al gezien dat ons blad aan zijn 15de jaargang is
begonnen en dat laten we niet onopgemerkt voorbij gaan. Weer een reden om de
redactie van drank te voorzien (hint, hint). Als het bestuur nog een reden wil:
aan het eind van dit jaar hang ik (GB, niet ML) mijn redactiepet aan de wilgen!
Natuurlijk wil de redactie verder dus mag er gesolliciteerd worden voor de
glorieuze positie van redactielid. (schriftelijk, in 3-voud met alcoholische
versnapering als je ambities hebt. Als je echt ambitieus bent, doe je de
versnapering in 3-voud en laat je het schriftelijke deel achterwege.)
Oké, er was geen banket dit keer op de ALV maar dat wil niet zeggen dat het
niet interessant was. Het lustrum werd aangekondigd en ook een nieuw initiatief
(Operation Overlord) werd gepresenteerd. Megalomanen onder ons dienen de
website goed in de gaten te houden. De Horror Arcanae is uit haar as herrezen,
daarover meer in deze Foliant! Het gaat een prima jaar worden denken we, zo
zal de kredietcrisis snel worden vergeten!
Wat staat er verder in deze Foliant: aankondigingen van vele activiteiten. De
wapen- en klusworkshop die binnekort weer op de agenda staat, is als eerste aan
de beurt. Voor hen die geen genoeg kunnen krijgen van de geur van BisonTix is
dit een must. Snel erna is de Elerion live (er zijn nog plekken voor figuranten en
keukencrew beschikbaar!). Als je goed en wel bent bekomen is er de Horror
met direct daar achteraan het lustrum. Vervolgens gaan we zwemmen in De
Bron (of is het water te troebel deze keer?) In de zomer gaan we weer scheep in
Nieuw Amsterdam en mag Peter Stuyvesant de kolonie weer leiden. Na de
zomervakantie mag de tweede Elerion ons weer allen vermaken en als de dagen
weer erg kort worden zal Operation Overlord een nieuwe periode van duistere
overheersing in het heelal inluiden. O ja, en dan willen we ook nog aandacht
vragen voor de PR-activiteiten. Hou hiervoor de website in de gaten!
In deze Foliant staat verder een verslag van David Dylan over Donkerstad II,
een evenement dat hij heeft bezocht.

De redactie wenst u veel print-, lees- en spelplezier.
Marco Lammers en Gerard Bloemers.
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Verslag Algemene Ledenvergadering
In sociëteit “De Bolk” te Delft is op zondag 25 januari de ALV van 2009
gehouden. Het aantal aanwezige leden varieerde gedurende de vergadering van
18 t/m 20, waardoor niet iedere stemming op eenzelfde aantal leden uitkomt.

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 13:27 uur.

2. Agenda
De agenda wordt vastgesteld zoals aangekondigd.

3. Post
Voor plannen over nieuwe activiteiten in 2009, zie hieronder bij punt 4
‘mededelingen’.
Andere post: rekeningen voor de penningmeester, uitnodigingen voor
evenementen voor de PR commissie.

4. Mededelingen
Tijdens de ALV van 2008 (en daarvoor) is de vraag gesteld of de vereniging
verplicht is om ongebruikte schrapkaarten terug te kopen. Dat blijkt niet het
geval, met dank aan het advies van Jimmy Raaijmakers, hetwelk de vergadering
overneemt.
Het bestuur heeft plannen ontvangen om in 2009 een Lustrum, een Horror
evenement, en een superschurken evenement (Operation Overlord) te
organiseren. Deze plannen komen aan bod bij de bespreking van de begroting
2009 en de verschillende commissies.

5. Notulen ALV 27 januari 2008
De vraag rijst of het organiseren van het Lustrum in 2009, besproken is tijdens
de ALV in 2008. Er is toen geen commissie benoemd, maar het is wel
aangekondigd.
De notulen worden per hamerslag goedgekeurd.

6. Jaarverslag secretaris
In 2008 had Arcana 239 leden, waarvan er 18 nog moeten betalen. De secretaris
telt twee leden meer dan de penningmeester, dat zijn twee crewleden van De
Bron waarvoor het lidgeld niet goed is terechtgekomen. Besloten wordt om de
verslagen niet aan te passen, maar dit lidgeld in 2009 te verrekenen.

4

In 2008 is besloten de post voortaan electronisch te versturen. Er is in 2008 vier
keer een Foliant verstuurd aan alle leden, tevens hebben nieuwe leden hun
infoboekjes per e-mail gekregen. De Wilde Post is vier keer verstuurd aan leden
die met Elerion of De Bron hebben meegedaan of daarvoor inschreven.
Er zijn geen klachten binnengekomen over het electronisch versturen van deze
post (wel reacties van leden die het jammer vinden de papieren versies te
moeten missen).
Voor 2009 zijn er alweer 83 leden ingeschreven.
De inschrijfbalie via internet wordt ondertussen gebruikt voor Elerion, De
Bron, en Puerto Diablo. De Puerto commissie vraagt aandacht voor het feit dat
hun koppeling nog niet helemaal gereed is; er wordt hard aan gewerkt.
Verdere uitbreiding van de inschrijfbalie is mogelijk: een knop om je op te
geven als lid (onafhankelijk van inschrijving bij een evenement) zou handig
zijn. De nieuwe evenementen (Lustrum, Horror, Operation Overlord) zullen het
waarschijnlijk nog zonder automatische inschrijfformulieren moeten doen.
Het jaarverslag wordt goedgekeurd, met 17 stemmen voor en één onthouding.

7. Geschillencommissie
In 2008 waren er geen geschillen. De voorzitter bedankt en ontslaat de
bestaande commissie. De nieuwe commissie bestaat uit Eric Vinken, Jimmy
Raaijmakers en Sander ten Napel. Reserveleden zijn Sander Koop en Evert
Jansen.

8. Jaarverslag penningmeester
De aanwezige leden krijgen een kopie van de balans over 2008, de winst en
verlies rekening over 2008 en de begroting voor 2009.
Balans:
 De rekening in België die onze zustervereniging Eternica V.Z.W.
beheerde, zal worden opgeheven. Het geld gaat naar de eigen
bankrekening van Arcana. Ook de rekening Arcana inzake Eternica
wordt opgeheven, maar dat betreft geld van Eternica en staat daarom niet
op onze balans.
 Voor het bedrag op de spaarrekening zal in 2009 een bank gezocht
worden die een betere rente geeft. Pogingen daartoe in 2008 zijn
enigszins gefrustreerd door misleidende informatie van de huidige bank.
Dit jaar zijn er betere, goedkopere opties (ook wat betreft een I-Deal
koppeling).
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 De reserves per evenement bestaan uit de post ‘credit’ plus de eigen
spaarpotjes. Voor Arcana algemeen is dat € 8735, voor De Bron € 1168,
voor Elerion € 4235, voor Puerto Diablo € 157 negatief, voor de Horror
€ 83.
 De post debiteuren is hoog omdat rekeningen uit 2008 betaald zijn in
2009. Ook heeft de vereniging nog een bedrag tegoed van de Winterfair.
 Voorraad: in tegenstelling tot vorig jaar, zijn de aantallen dit keer
nauwkeurig berekend. Het bedrag is aanzienlijk hoger, toen de waarde
van de voorraad (behoudend) ingeschat is. De post ‘overig’ omvat hier
bijv. verf, touw, afbreekmesjes en enkele zwaarden die klaarliggen.
 In totaal heeft de vereniging over 2008 € 601 ‘winst’ gemaakt.
Winst & verlies rekening
 Het aantal leden (zie jaarverslag secretaris) wordt niet aangepast, de
ontbrekende € 12 schuift door naar de kosten van De Bron in 2009.
 PR heeft quitte gedraaid, waar kosten begroot waren. Op zich niet erg,
maar het is niet de bedoeling dat PR winst gaat maken. Bovendien zijn
kosten van gesneuvelde wapens niet doorberekend – dat gaan we in 2009
wel doen.
 Kopieerkosten betreffen alleen de documenten op de ALV.
 Roerend goed: er is één tent gekocht (voor € 99) en een duurdere (€ 650)
besteld, maar die wordt pas in 2009 geleverd (en betaald).
 Materieel en bijdrages zijn dit jaar anders dan voorheen, door de
accuratere telling van de voorraad.
 De post ‘calamiteit’ betreft schade aan een huurbus (ref. notulen ALV
2008).
Algemene evenementen
 De wapenworkshop in 2008 is niet doorgegaan, waardoor de geplande
€ 1000 aan inkomsten & uitgaven ook niet heeft plaatsgevonden.
Puerto Diablo
 Het aantal deelnemers was enkele minder dan gehoopt.
 De donatie komt van Johan Andrée, die hiervoor hartelijk bedankt wordt!
 Puerto Fiesta was niet gepland, het staat enkel op dit overzicht omdat het
in 2008 op de begroting stond.
Elerion
 De opslag is in 2008 weer verhuisd, nu naar een locatie met flink lagere
maandlasten. De verhuizing, het opruimen van de vorige berging, en het
inrichten van de nieuwe berging, maakt de post ‘opslag’ wel hoog. Dat is
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eenmalig. De verhuizers en klussers (met name pa Wouters) worden
hartelijk bedankt voor hun noeste arbeid.
Vanwege de voorziene extra kosten voor de opslag, is op Elerion 26
bezuinigd (op Elerion 27 niet).
De post ‘kleding’ voor Elerion 26 lijkt niet overeen te komen met de
getallen die de kledinggroep daarover heeft – dit is inmiddels uitgezocht
en blijkt vrijwel helemaal te kloppen.
De post ‘transport’ voor Elerion 27 is hoog vanwege schade aan de
huurbus. Die kosten hadden eventueel door het calamiteitenfonds van de
vereniging gedekt kunnen worden, maar daar is geen verzoek toe
ingediend. De ALV vind het niet nodig dit alsnog te doen.
De post ‘grote requisieten’ voor Elerion 27 is veel hoger dan begroot. De
vraag rijst of er wel overzicht is. Dat is er: er is bewust voor gekozen om
te investeren in een herbruikbare dungeon en 12 nieuwe monsterpakken.
Het is (eindelijk) gelukt om verlies te draaien over een Elerion
evenement, en zodoende een deel van de Elerion spaarpot te investeren in
het evenement zelf. Die spaarpot is met € 4000 nog steeds te hoog.

De Bron
 De donatie komt van Eventyr (geld en requisieten), waarvoor dank!
 Het verschil tussen een gepland verlies van € 700 en een uiteindelijke
winst van € 568 komt door de donatie, en door de verhuur van wapens en
kleding waarvan de inkomsten erg conservatief waren ingeschat.
De financiële commissie, met name Richard Jansen en Leon van Ee, heeft het
jaarverslag van de penningmeester doorgenomen, en geconstateerd dat:
 Alle posten correct en netjes bijhouden zijn; dat de weinige correcties
verklaarbaar waren (bijv. een enkele schrapkaart meer of minder
afgerekend)
 De penningmeester geprezen dient te worden voor zijn extra arbeid (het
opnieuw invoeren van alle posten), veroorzaakt door een probleem in het
boekhoudprogramma.
 Het de penningmeester onevenredig veel werk bezorgd, als mensen niet
exact € 6 betalen voor hun lidmaatschap (ieder lid dient hierop te letten!)
 De vereniging financieel gezond is.
 Het aan te raden is om het materiaalgebruik van de vereniging in 2009 te
scheiden van het materiaalgebruik van Elegast.
Op grond hiervan adviseert de financiële commissie om het verslag van de
penningmeester goed te keuren Het verslag van de penningmeester wordt
goedgekeurd, met 17 stemmen voor, 0 tegen en 1 onthouding.
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9. Financiële commissie
De voorzitter bedankt en ontslaat de bestaande commissie. De nieuwe
commissie bestaat uit Leon van Ee, Annis Kouwenberg en Richard Jansen. De
commissie krijgt het advies om nu al tijd in te plannen voor hun controle, twee
weken voor de ALV van 2010 (gepland op de laatste zondag van januari 2010).

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: Ruben Schulz
Evenementen coördinator: Mariёlle Klerks
Bestuurslid beheer: Jeroen Vos

De voorzitter bedankt voormalig secretaris Casper van Dijk voor bewezen
diensten.

12. Begroting 2009
Algemeen
 Er is een reservering gemaakt voor het wisselen van bank.
 Op PR zal waarschijnlijk winst worden gemaakt omdat sommige
evenementen een onkostenvergoeding geven voor de aanwezigheid van
Arcana. Voorgesteld wordt om van deze winst wapens voor de PR
evenementen te kopen, omdat deze nogal snel slijten. De begroting voor
PR wordt vastgesteld op € 0, Uit de discussie over de wapens volgt een discussie over de kosten van
special effects en hoe dit afgerekend moet worden. Besloten wordt hier
een apart plan voor te maken.
 Portokosten staan op de begroting voor het geval dat. In principe zijn er
geen kosten meer omdat alle informatie digitaal wordt verzonden.
 Roerend goed betreft het aanschaffen van de tent van Evert à € 650,- en
nieuwe easy-ups à € 150,Algemene evenementen
 De wapenworkshop draait quitte, omdat alle inkomsten worden
uitgegeven aan materiaal wat op de wapenworkshop gebruikt wordt.
 Het saldo van minus € 20,- betreft de kosten voor de ALV, hier staan
geen inkomsten tegenover.
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Lustrum
 Voor het lustrum is dezelfde locatie gekozen als de vorige keer.
 De begroting is gebaseerd op de aantallen van de vorige keer, namelijk 41
eters en 5 kinderen.
 De datum is vastgesteld op 2 mei 2009.
 Het verschil in de begroting wordt opgevangen door de bijdrage van de
Horror aan de locatie, omdat de Horror Arcanae in hetzelfde weekend op
dezelfde locatie zal plaatsvinden. Deze bijdrage is vastgesteld op € 400,-.
 Minderjarige leden zijn uiteraard welkom, maar wel onder begeleiding
van een volwassene.
 Oud-leden en niet-leden (zoals ouders van minderjarige leden) zijn ook
welkom, als introducée.
 Voor praktische zaken is het adres lustrum@arcana.nl beschikbaar.
Horror Arcanae III
 De bijdrage aan de locatie is vastgesteld op € 400, De kosten voor de aankleding en onvoorzien zijn hoger vastgesteld.
Puerto Diablo VI
 De stad is helemaal klaar, de belangrijkste investering is nu de kleding.
 Het doel voor Puerto Diablo VII is € 1000,- positief.
 Het contract voor de website loopt tot juli 2009 en is al opgezegd. Daarna
wordt de website bij arcana.nl ondergebracht.
 Er wordt gevraagd wat er met de props gebeurt na de laatste Puerto
Diablo. Dit is nog onduidelijk, ook is nog niet bekend wanneer de laatste
zal zijn.
Elerion
 De posten zijn gereorganiseerd, een aantal posten zijn samengevoegd
onder nieuwe namen. Dit is gedaan voor een beter overzicht.
 Elerion 28 is voorzichtig begroot omdat onduidelijk was hoeveel geld er
nog over was na de grote uitgaven voor de berging en Elerion 27. Elerion
29 is ‘normaal’ begroot.
De Bron III
 De Bron draagt € 400,- bij aan de kosten voor de opslag.
 De kosten voor deelname zijn verhoogd met € 5,-.
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Operation Overlord
 Dit is een klein evenement wat één avond zal duren, waarschijnlijk in
november.
 Dit evenement is alleen toegankelijk voor meerderjarige leden.
 De organisatie is in handen van Renz Klerks, Sander ten Napel, Don
Kwast en Johan Andrée.
 Wellicht kan er gratis gebruik gemaakt worden van de locatie.
 Kosten voor deelname zijn vastgesteld op € 17,50.
De begroting wordt goedgekeurd met 17 stemmen voor, 0 tegen en 2
onthoudingen.

13. Commissies
De volgende commissies worden vastgesteld:
 Commissie Elerion
Eindverantwoordelijke - Esther Büller
Administratie - Helma vd Ouwelant
Financiën - Eric Vinken
 Commissie De Bron
Eindverantwoordelijke - Jeroen Vos
Administratie - Ruben Schulz
Financiën - Esther Büller
 Commissie Puerto Diablo
Eindverantwoordelijke - Renz Klerks
Administratie en financiën - Raymond Kales
Scenario - Sander ten Napel
 Commissie Horror Arcanae
Eindverantwoordelijke - Jacco Kwakkel
Administratie en financiën - Martin Welsh
 Commissie Foliant
Eindverantwoordelijke - Marco Lammers
Redaktielid - Gerard Bloemers
 Commissie PR
Eindverantwoordelijke - Jelle van Reewijk
Administratie - Jimmy Raaymakers
Commissielid - Joris Huijs
 Commissie WWW
Eindverantwoordelijken - Gerbrand Vestjens, Ruud de Boo, Jeroen Vos
Administratie en financiën - Gerbrand Vestjens
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 Commissie Operation Overlord
Eindverantwoordelijke - Don Kwast
Administratie - Renz Klerks
 Lustrumcommissie
Eindverantwoordelijke - Richard Jansen
Administratie - Joke Uljee

14. Operation Overlord
Operation Overlord is een kleinschalig evenement wat één avond zal duren.
Meer informatie hierover zal binnenkort beschikbaar gemaakt worden op de
website van Arcana.
 Het wordt een cross-over tussen horror, jaren 60 science fiction, jaren 70
comics en veel humor.
 Don levert binnenkort informatie aan voor plaatsing op de website.

15. Rondvraag
 De PR commissie is op zoek naar leden. Geïnteresseerde leden kunnen
mailen naar pr@arcana.nl
 Voorgesteld wordt om alvast een nieuwe datum voor de ALV te prikken,
deze wordt vastgesteld op de laatste zondag van januari: 31 januari 2010.
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt de aanwezige leden voor hun
komst.

Ruben Schulz
secretaris RSV Arcana
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Oproep keukenploeg Elerion

Wat is de overeenkomst tussen
tovenaars en trollen,
ogers en ondoden, dwergen en demonen...?
...Na een dag (of nacht) vol avonturen in het keizerrijk
Elerion hebben ze... HONGER!
De keukenploeg van Elerion is daarom met spoed op zoek
naar nieuwe

Keukenprinsen en Keukenprinsessen
Ervaring met koken, thuis of voor groepen, is handig, maar
niet noodzakelijk.
Heb je zin om samen met een gezellige keukenploeg een weekend
lang voor 130 mensen lekker te kokkerellen?
Zit je krap bij kas of was je wat laat met inschrijven, maar wil je
toch mee naar Elerion?
Of heb je vrienden, kennissen, partner, ouders of (volwassen)
kinderen die je graag op een “veilige” manier kennis wilt laten
maken met Arcana?
Maak de keukenploeg blij en neem contact op met Joke Uljee,
Telefoon: 071-5126894, e-mail: joke.uljee@xs4all.nl
Deelname als keukenploeg is gratis.
Het eerstkomende Elerion-weekend is op 20, 21 en 22 maart in
Overpelt, net over de grens met België.
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Arcana Lustrum
Aan alle (oud)leden van RSV Arcana,
Op 18 april 2009 bestaat Arcana 15 jaar! Om dit te vieren nodigen we jullie uit
voor het lustrumweekend op 2 en 3 mei 2009 in de Coxse Boerderij te Gemert
(Noord-Brabant).
Het weekend start op zaterdag rond 13.00 uur met verschillende middeleeuwse
activiteiten, waaronder een zwaardvechttoernooi, een boogschiettoernooi en
diverse ander activiteiten in Fjinnan (Scandinavische) stijl.
Op zaterdagavond is er een grandioos banket met live muziek, en wordt er tot in
de late uurtjes doorgefeest. We hopen dat iedereen die komt, zich deze zaterdag
in sfeervolle kledij zal hijsen.
Op zondagochtend is er een feestelijk ontbijt. Rond 13.00 uur sluiten we het
weekend af, na een gezamenlijke opruim- en schoonmaakactie.
Voor dit weekend nodigen we alle leden en oudleden uit, partners en kinderen
zijn eveneens welkom. Er is plaats voor maximaal 60 personen en om deel te
nemen aan het weekend hoef je geen lid (meer) van Arcana te zijn. Personen
jonger dan 18 jaar dienen begeleid te worden door een volwassene. Bijv.:
deelnemers van De Bron dienen minimaal één ouder of verzorger mee te nemen
als begeleider, deze hoeft dan zelf geen lid te zijn van Arcana.
De kosten voor het weekend bedragen 45 euro per persoon, hierbij zijn eten en
overnachting inbegrepen. Kinderen tot en met 12 jaar betalen 25 euro, tenzij ze
in een eigen campingbedje slapen, dan betalen ze 10 euro.
Je kunt je inschrijven voor dit weekend door het inschrijfformulier op de
website (www.arcana.nl) in te vullen en het deelnamegeld over te maken.
Voor iedere deelnemer moet een apart inschrijfformulier worden ingevuld. Let
op: je inschrijving is pas geldig als het geld is ontvangen, de datum van storting
geldt als datum van inschrijving. Geld overmaken kan naar bankrekeningnummer 88.07.67.081 t.n.v. Arcana in Delft. Geef duidelijk aan dat het om de
inschrijving voor het lustrum gaat, en wie degene is die aan het lustrumweekend
deelneemt. Medio april ontvangen alle deelnemers een bevestiging van hun
inschrijving, met een routebeschrijving en een programma van de activiteiten.
We hopen je op 2 en 3 mei te zien! Dan maken we er samen een gezellig feest
van, waar Arcana weer 15 jaar mee vooruit kan!
De lustrumcommissie,
Joke Uljee en Richard Jansen

Voor vragen of opmerkingen kun je mailen naar lustrum@arcana.nl
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Wapen- en klusworkshop
Wat?:
Nieuwe Wapen- en klusworkshop begin 2009
Wanneer?: Zondag 1 maart om 11 uur, nog niet precies bekend welke zondag
Waar?:
Scouting De Burcht, Kolhornseweg 7, 1213 RS, Hilversum
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. Er zijn nog 8 plekken beschikbaar (ten tijde van het
samenstellen van deze Foliant)
Graag zo snel mogelijk
inschrijven indien je
wilt komen. Het is nog
mogelijk om 1 week
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.
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.
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Het maximum aantal leden dat kan deelnemen is 15. 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 bij de
prijs 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
Dolk
Kort zwaard
Lang Zwaard
Tweehandig zwaard
Tweehandig zwaard
Korte bijl
Tweehandige bijl
Korte knots
Tweehandige knots
Staf
Klein schild
Middelgroot schild
Groot schild
Gelatext schild

Formaat
tot 40 cm lang
40 tot 70 cm lang
75 tot 100 cm lang
105 tot 125 cm lang, kern 12 mm ø
125 tot 150 cm lang, kern 16 mm ø
40 tot 70 cm lang
75 tot 110 cm lang, kern 12 mm ø
40 tot 70 cm lang
75 tot 110 cm lang
40 tot 70 cm lang
circa 45 cm diameter
circa 60 cm diameter
Maximaal 80 cm diameter
Circa 50 cm diameter

Kosten
€ 9,€ 16,€ 20,€ 29,€ 38,€ 13,€ 23,€ 16,€ 23,€ 11,€ 11,€ 13,€ 16,€ 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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Horror Arcanae: Terminus

“De 12e Blocksberg Bijeenkomst zal plaatsvinden in Nidwalden, Zwitserland, 1-3 mei 2009.
De Conferentie zal zich voornamelijk bezighouden met de financiële crisis, de relaties tussen
het Westen en de rest van de wereld, energie, terrorisme en immigratie.
Circa 50 deelnemers zullen de bijeenkomst bijwonen. Ongeveer tweederde van hen komt uit
Europa, het overige deel uit Noord-Amerika. Ongeveer éénderde is actief bij de overheid of in
de politiek en tweederde in de financiële wereld, de industrie, het onderwijs of de media.
De bijeenkomst is besloten om een eerlijke en open discussie te stimuleren.
De Blocksberg Bijeenkomsten ontlenen hun naam aan een berg in de Harz, nabij de plaats
waar de eerste bijeenkomst plaatsvond op 30 april 1932. Die bijeenkomst ontstond uit de
zorgen die leefden aan beiden zijden van de Atlantische Oceaan. Men dacht dat geregelde,
informele dialogen zouden leiden tot een beter begrip van de complexe krachten in en
belangrijke invloeden op de Westerse naties in de moeilijke periode na de Eerste
Wereldoorlog en de beurskrach van 1929.”
(deel van een persbericht, Blocksberg Bijeenkomsten, 1 mei 2009)

Inleiding
Rollenspelvereniging Arcana presenteert onder de titel Horror Arcanae een
reeks rollenspellen waarin blijkt dat achter de ons bekende wereld een andere
wekelijkheid schuilgaat. Een realiteit waarin aliens onder ons zijn, de doden
zich wreken, en oeroude goden ontwaken.
Het gaat steeds om rollenspel rond het thema horror, maar deze serie is in
tegenstelling tot Arcana’s Elerion geen vervolgverhaal. De scenaristen
bedenken het verhaal en alle rollen. Met andere woorden: ook de rollen van de
spelers worden door de scenaristen bedacht en voorbereid.

Terminus
Op een avond in mei verzamelen de genodigden van de Blocksberg
Bijeenkomst in een afgelegen hotel in de Zwitserse Alpen. Voordat zij de
kabelbaan betreden, wordt hun legitimatie gecontroleerd en worden zij
zorgvuldig gefouilleerd.
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De beveiliging is uitstekend. En met reden: de laatste maanden is het aantal
terroristische aanslagen toegenomen en met name bankinstellingen lijken een
nieuw doelwit te vormen. Men vermoedt een samenwerking tussen religieuze
fundamentalisten en neo-marxisten.
Het is nu tijd om de gezamenlijke problemen aan te pakken en deze voor eens
en altijd op te lossen.

Waar en wanneer?
Horror Arcanae: Terminus zal plaatsvinden op vrijdag 1 mei 2009 in De Coxse
Boerderij in Gemert (NB). Deelnemers zijn welkom vanaf 19.00 uur en het spel
zal rond 20.00 uur beginnen.

Inschrijving
Je kunt je op dit moment nog niet inschrijven, maar je kunt alvast een mailtje
sturen naar het organisatieteam (horror@arcana.nl) om aan te geven dat je
belangstelling hebt.
Er kunnen 20 tot 25 spelers meedoen en een klein aantal crewleden, die de
organisatorische en huishoudelijke taken op zich nemen. Als je overweegt om je
in te schrijven als crewlid, neem dan eerst contact op met het organisatieteam
(horror@arcana.nl).

Kosten
Het deelnamegeld voor Horror Arcanae: Terminus bedraagt voor spelers € 55,en voor crewleden € 33,-. Deelnemers moeten tenminste 18 jaar zijn en het
lidmaatschap van RSV Arcana is verplicht.

Wat krijg je?
 Een smakelijk souper, een comfortabel bed en een uitgebreide brunch.
 Een bondig spelreglement (nagenoeg freeform).
 Een gedetailleerde omschrijving van je personage (achtergrond, kennis,
motieven en doelen).
 Intrigerend en spannend rollenspel van vrijdagavond tot de kleine
uurtjes van zaterdag.
Martin “Bush” Welsh en Jacco Kwakkel
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Puerto Diablo 6
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Gezocht: Redactielid
De redactie van de Foliant is op zoek naar een nieuw redactielid: met ingang
van 2010 houdt Gerard er mee op. Je vraagt je misschien af: waarom dan nu al
een oproep? Nou, dat geeft mogelijke kandidaten de kans om te zien wat het
werk inhoudt (kom gezellig eens langs om de Foliant samen te stellen!) en de
kans om iemand goed in te werken. Is het zo’n zwaar karwei dan? Nee, met het
besluit om digitaal te gaan is de hoeveelheid werk aanzienlijk afgenomen. Een
deel van het werk kun je ook thuis doen en de werktijden zijn flexibel.
Afhankelijk van de werkverdeling ben je er weinig tot iets meer tijd mee kwijt.
Wat houdt het werk eigenlijk in? Gelukkig
hoef je het meeste niet zelf te verzinnen: het
grootste deel van het werk is het redigeren
van de ingezonden stukken. Zaken als
redactioneeltjes moeten nog worden
geschreven, evenals zogenaamde vullers en
aankondigingen. Plaatjes krijg je soms
meegeleverd (daar zijn we altijd zeer
dankbaar voor) of kun je ter plekke zoeken
op het internet. O ja, soms moet je de juiste
mensen prompten als er weer een deadline
aankomt. Die deadlines staan vast (nou ja,
zo ongeveer, het is meer een richtlijn) dus je weet wanneer er iets van je wordt
verwacht.
We horen graag of er belangstellenden
zijn: mail ons, bel ons of kom eens
langs als we aan het werk zijn met de
Foliant. Met alle plezier maken we je
duidelijk waarom dit zo'n leuk stukje
Arcana is en waarom JIJ er zo
geschikt voor bent!

Doe jezelf en de vereniging een plezier en versterk het Foliant-team.

De redaktie
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Donkerstad II
Setting:
Horror
Deelnemers: +/- 30
Regelsysteem: In ontwikkeling, op dit moment een 6je
Sfeer:
een dikke 8
Aankleding: Een 6-je, waarbij opgemerkt moet worden dat de bus van de
organisatie het heeft begeven waardoor niet alles ter plaatse was.
Kosten:
€ 30,Duur:
Vr/Za/Zo
24-uurs:
Nee, spel uit rond 2 uur ´s nachts.
Accomodatie: Slaapzalen.
Het is volle maan en heel het koninkrijk is rustig. Heel het koninkrijk? Nee, een
klein dorpje roert zich. Omsingeld door steden die trouw zijn aan de Creator
volhardt men daar in het volgen van de Vernietiger...
Donkerstad
lijkt
te zijn
voortgekomen uit de geest van
een groepje Vortex spelers. Dat
en de horror-setting maakten
mij uitermate sceptisch toen een
paar vrienden mij overhaalden
om eens mee te gaan. Ik vind de
Vortex
setting
en
het
spelsysteem niet goed. Dat wil
zeggen; het past totaal niet bij
mij als persoon of als
roleplayer. Verder heb ik een
gezonde afkeer van cliche´s.
Bovendien was dit een 16+ LARP (eerder werd zelfs gezegd 14+, maar dat bleek
niet waar te zijn, gelukkig.) dus ik zag voor mijn geestesoog al een verzameling
pubers in LARGE-catalogus kleding die een weekeinde lang hun Emo-zijn zaten
uit te spelen.
Maar goed, wie A zegt, moet B zeggen dus ik hees mij in een outfit van een bij
Arcana overleden personage, weigerde categorisch om tandjes op mijn gebit te
plakken, en hees mij met Arcanianen Marcel en Anne in Marcel´s auto om de
trek naar Donkerstad te maken.
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Eenmaal aangekomen zag het er op het eerste gezicht niet beter uit dan ik
verwacht had. Hoe moest ik in hemelsnaam een verleidelijke, rondborstige,
vampirella serieus nemen, als ze gespeeld werd door een tiener, compleet met
beugeltje? De instructie vooraf was van het soort `eh, oh ja, en ook nog dit´, het
regelsysteem was bijna niet-bestaand en het geheel kwam uitermate chaotisch
en amateuristisch op mij over.
Maar mijn mening moest snel bijgesteld worden. Nieuwe spelers moesten een
soort lijn-scenario lopen in een inmiddels donker bos. Meteen na het tijd-in
betekende dit rennen voor ons leven terwijl wij, onschuldige weerwolfjes,
vampiers en andere ondoden werden opgejaagd door potige paladijnen die om
een of andere reden moeite hadden met dienaren van de Vernietiger. Figuranten
kunnen zooo onredelijk zijn.
Volledig buiten adem kwam ik
in het dorp aan en vanaf dat
moment heb ik eigenlijk mijn
adem niet goed terug kunnen
krijgen. De interne machtsstrijd
tussen verschillende clans en de
strijd met de paladijnen sleepte
me mee in een zeldzaam goede
rollenspelervaring. Toen ik
bovendien ook nog eens van
vampier-vader Wladimnir de
leiding over de vampiers kreeg
merkte ik hoe hoog het niveau
van rollenspel lag. Ik verdeelde taken en maakte vampiers, soms niet ouder dan
16, tot adjudanten. Ik merkte tot mijn verbazing en plezier dat ze deze rollen
volledig serieus namen. Na verloop van tijd zat ik verdedigings-plannen te
bespreken die uitgetekend waren op perkament, lijsten van vaardigheden te
beoordelen die opgetekend waren door mijn spion- adjudante en liep ik igors te
slaan (dat vinden ze lekker) als beloning voor het goed inrichten van een
veldhospitaal.
De organisatie was bovendien, hoewel onervaren, zeer toegewijd. De
spelleiding was altijd beschikbaar en als je iets bedacht wat niet geanticipeerd
was, werd daar met veel inzet aan gewerkt om het mogelijk te maken.
Al met al is Donkerstad een evenement waar hardcore Arcanianen veel van hun
gading kunnen vinden. Ze zijn duidelijk nog maar net begonnen, maar de
progressie is zichtbaar. Alles in overweging nemend, geef ik het dus een dikke
two thumbs-up.

David Dylan Jesserun
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De Bron 3: “Het Donker”
De inschrijving voor De Bron 3 “Het Donker” is gestart. Het weekend vindt
plaats op 8, 9 en 10 mei 2009 in Kamphuis Ahoy te Oosterhout (NB).
Bij de inschrijving wordt gebruik gemaakt van het inschrijfsysteem via internet,
dat is te vinden op: mijn.arcana.nl
Een paar regels:
 Je inschrijving als speler is pas geldig als we het inschrijfgeld, de medische
fiche en het toestemmings- en verzekeringsformulier hebben ontvangen.
De datum van storting geldt als datum van inschrijving.
 Deelname als speler staat open voor jongeren die op 15 oktober 2009 14
jaar of ouder zijn. Als je als figurant aan het evenement wilt deelnemen,
moet je op 8 mei 2009 18 jaar of ouder zijn.
 Deelnemers onder de 18 jaar hebben toestemming nodig van ouders of
verzorgers.
 We stellen het zeer op prijs als je bij je registratie/inschrijving een foto van
jezelf upload, al dan niet in live kostuum.
 Wees er op tijd bij, het aantal geïnteresseerden om te komen spelen is
hoger dan het aantal spelersplaatsen dat beschikbaar is! En van de
figuranten is het voor de organisatie erg prettig als wij in een vroeg
stadium weten, wie er komt.

Verder is er nog een aantal andere wetenswaardigheden over De Bron:
 Er is weer een nieuwe Karnavonse Bode uit, de zevende alweer! Ook deze
staat vol met nieuws en wetenswaardigheden en is te vinden op:
http://www.arcana.nl/uploads/file/bron/kb/Karnavonse_Bode_04-1.pdf

 Alle eerdere edities van de Karnavonse Bode zijn in te zien via:
http://www.arcana.nl/index.php?page=karnavonse-bode
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Bij deze gelijk een oproep voor de volgende Karnavonse Bode, die bij
voldoende kopij nog in het voorjaar van 2009 verschijnt. Wil je een advertentie
plaatsen of een ingezonden brief, een nieuwsbericht...? Mail deze dan naar:
secretaris_bron@arcana.nl en wij zullen zien wat we voor je kunnen
doen.
De deelnemersdag voor de De Bron 3 “Het
Donker” is op 19 april 2009 in Breda. Voor
spelers, ouders en verzorgers is de bijeenkomst
van 13.30 uur tot uiterlijk 17.00 uur en voor
figuranten starten we om 18.30 uur.
Nieuw op de deelnemersdag is de grote
kennisquiz! Iedereen kan meedoen aan deze quiz
waarin we je kennis testen over LARP, De Bron,
de regels, veilig vechten en meer. Er zijn leuke
prijzen te winnen! Een extra reden dus om 19 april
naar Breda te komen!
Wegens het succes van vorig jaar, is er dit jaar weer een T-shirt
ontwerpwedstrijd! Ontwerp of bedenk een ontwerp voor het T-shirt dat alle
deelnemers aan De Bron 3 “Het Donker” kunnen bestellen en win als prijs een
T-shirt met je eigen ontwerp.
Wil je meedoen, lever dan voor 15
maart via de mail een ontwerp aan in
jpg formaat. Je kunt dit mailen naar
secretaris_bron@arcana.nl.
Je mag ook een idee mailen, dan
kijken wij of het is uit te werken. Het
ontwerp is voor een zwart T-shirt,
zal wit worden afgedrukt en mag
maximaal één A4 groot zijn.
Voor De Bron 3 "Het Donker" zijn
wij op zoek naar crewleden. We
zoeken twee barcrew en ook nog
twee keukencrew. Wij bieden een gezellig weekend, waarin je samen met de
andere crewleden zorgt voor de inwendige mens van de deelnemers.
Ken jij iemand die ouder is dan 18 jaar en die hier geschikt voor is, laat hem of
haar even mailen naar secretaris_bron@arcana.nl. Denk hierbij ook eens
aan je vriend, vriendin, vader, moeder, oom, tante, buurman of buurvrouw!
Als er vragen zijn, dan horen wij dat graag!
Namens het hele bronteam,
Mariëlle Klerks en Ruben Schulz
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Elerion 28: “Woeker”
In maart is het weer zover: Elerion 28 van Arcana!
Toch zijn we er nog niet, sterker, we zijn nog dringend op zoek naar zowel koks
als figuranten. De teller staat op dit moment op 26 ingeschreven en betalende
figuranten en dat is nog niet genoeg, zeker als je bedenkt dat we zo'n 43
figurantenplaatsen hebben. De spelerplaatsen zitten vol en er is een wachtlijst!

Wij bieden je een uitdagende live, vol intriges, spanning en aangenaam
rollenspel, met bovendien ruimte om je rol voldoende neer te zetten. Kortom,
ben je 18 jaar of ouder en nog niet als figurant ingeschreven, schrijf je in via
mijn.arcana.nl, betaal om daarmee je inschrijving compleet te maken, en
kijk eens rond of je iemand kent die het ook leuk vindt om eens een weekend
van Arcana mee te maken.
Elerion 28 vindt plaats van 20 tot
en met 22 maart in De Winner te
Overpelt (België). De figurantendag is gepland op 8 maart in
Delft (Nederland).
Zeg het voort!

Groet namens de Elerion kerngroep,
Marielle Klerks
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(Zeemans)liederen Puerto Diablo

Bron: Het oude Nederlandse Lied – Florimond van Duyse - 1903

Daar was laast een meisje loos
Daar was laatst een meisje loos
Die wou gaan varen, die wou gaan varen
Daar was laatst een meisje loos
Die wou gaan varen als lichtmatroos
Zij moest klimmen in de mast
Maken de zeilen, maken de zeilen
Zij moest klimmen in de mast
Maken de zeilen met touwtjes vast
Maar door storm en tegenwind
Sloegen de zeilen, sloegen de zeilen
Maar door storm en tegenwind
Sloegen de zeilen van boven neer
Och kap’teintje sla me niet
Ik ben uw liefje, ik ben uw liefje
Och kap’teintje sla me niet
Ik ben uw liefje, zoals u ziet
Zij moest komen in de kajuit
Kreeg een pak ransel, kreeg een pak ransel
Zij moest komen in de kajuit
Kreeg een pak ransel en toen was het uit
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Bron: Het oude Nederlandse Lied – Florimond van Duyse - 1903

Allen die willen naar Island gaan
Allen die willen naar Island gaan
Om kabeljauw te vangen
En te vissen met verlangen
Naar Iseland, naar Iseland, naar Island toe
Tot drieendertig reizen zijn zij nog niet moe
Komt ons de tijd van de fooie aan
Wij dansen met behagen
En we weten van geen klagen
Maar komt de tijd, maar komt de tijd naar zee te gaan
Dan is er wel ons hoofd van zorgen zwaar belaân
Als er de wind van het Noorden waait
Wij gaan naar de herberge
En we drinken zonder erge
Wij drinken daar, wij drinken daar op ons gemak
Totdat de leste stuiver is uit onze zak
Als er de wind uit het Oosten waait
De schipper blij van herte
Zegt: die wind die speelt ons perten
't Zal beter zijn, 't zal beter zijn, 't zal beter zijn
Te lopen voor de wind recht het kanaal maar in
Langs de Lezaars, de Schorels voorbij
Vandaar al naar Kaap Claire
Die niet weet hij zal wel leren
Toen komt erbij, toen komt erbij ons stureman
En hij geeft ons de koerse recht naar Iseland
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Wij lopen 't eiland Rokol voorbij
Al naar de Vogelscharen
Dat kan ieder openbaren
En dan vandaar, en dan vandaar naar Bredefjord
En daar dan smijten wij de kolen buiten boord
Eind'lijk dan komen w'op Island aan
Om kabeljauw te vangen
En te vissen met verlangen
Naar Iseland, naar Iseland, naar Island toe
Tot drieendertig reizen zijn wij nog niet moe

Sander ten Napel
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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, 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 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 2009:
Nummer 3 - zomer 2009:
Nummer 4 - najaar 2009:
Nummer 1 - winter 2010:

deadline 6 mei
deadline 5 augustus
deadline 4 november
deadline 3 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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Locaties gezocht
Weet jij nog leuke locaties waar Arcana rollenspelen zou kunnen organiseren?
Aarzel dan niet en mail ons! kerngroep@arcana.nl

Vragen over “De Bron”
Indien je vragen, suggesties of opmerkingen hebt over dit evenement, dan kan
je een e-mail sturen naar info@arcana.nl. Kijk voor meer informatie ook
eens op www.arcana.nl/index.php?page=bron-inleiding

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

Vragen over Puerto Diablo
Voor vragen over de Puerto Diablo lives, kan je het best contact opnemen met
het infopunt van Puerto Diablo: E-mail: info@puertodiablo.nl.
Gerard Bloemers, Marco Lammers
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Agenda
Maart 2009
1 maart 2009
RSV Arcana organiseert een wapenworkshop bij scouting “de Burcht” in
Hilversum. Adres: Kolhornseweg 7, 1213 RS, Hilversum. Zie voor meer
informatie elders deze Foliant. Inschrijvingen via het contactformulier op de
Arcana website: www.arcana.nl
5 t/m 8 maart 2009
Emphebion organiseert haar Lentelive. Locatie: “Ons Thuis” te Ommel.
Meer informatie is te vinden op www.emphebion.nl
8 maart 2009
Rollenspelvereniging Arcana organiseert de figurantendag voor Elerion live
XXVIII, een rollenspel weekeinde in fantasy sfeer. De figurantendag begint om
13:00 en de opzet is gewijzigd om het voor alle figuranten interessant te maken.
Alle figuranten zijn dus van harte welkom! Lokatie (nog onder voorbehoud):
sociëteit de Bolk, Buitenwatersloot 1-3, 2613 TA Delft.
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 grote vraag naar figuranten en mensen voor de
keukenploeg. 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
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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
19 april 2009
Arcana organiseert De Bron 3 “Het Donker” – deelnemersdag. Voor spelers
& ouders vanaf 13:30 uur, voor figuranten vanaf 18:30 uur. De bijeenkomst
vindt plaats in CafEETheater de Boulevard, St-Jansstraat 3a te Breda.
Zie de website voor meer informatie: www.arcana.nl
24 t/m 26 april 2009
Maerquin organiseert het 24e 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

Mei 2009
1 mei 2009
Rollenspelvereniging Arcana organiseert de Horror Arcanae. Zie tevens de
aankondiging in deze Foliant. Meer details vind je binnenkort op onze website.
2 en 3 mei 2009
RSV Arcana organiseert een bijeenkomst ter ere van haar 15-jarig Lustrum.
Zie de aankondiging in deze Foliant of kijk op de website: www.arcana.nl
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!
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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.
24 mei 2009
RSV Arcana organiseert een Puerto Diablo informatiebijeenkomst voor
zowel figuranten als nieuwe spelers. Deze zal plaatsvinden op 24 mei te Delft in
de Bolk of de Koornbeurs. Eerst is er aandacht voor het spelsysteem en de
algemene setting. Na de lunch volgt er specifieke informatie die alleen voor
figuranten bestemd is. Zowel datum als locatie zijn nog onder voorbehoud.
30 mei 2009
Spelgroep Phoenix heeft haar Lustrum. Informatie over alle activiteiten van het
Lustrum vind je op www.spelgroepphoenix.nl
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 is nog onbekend. Zie
voor meer informatie de website: www.emphebion.nl
Augustus 2009
7 t/m 10 augustus 2009
Cauldron organiseert B.O.R.N. Voor meer info zie: http://born.bene.ws
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28 t/m 30 augustus 2009
Dawn organiseert Dawn VII - "Voer voor de wormen". Locatie: kampeerboerderij “De Veldhof” in Kring van Dorth. Voor meer info e-mail Marcel
Koopman op marcelkoopman01@planet.nl of kijk op www.dawnlrp.tk
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
23 t/m 25 oktober 2009
Evolution Events organiseert “Exodus VI”. 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/

27 t/m 29 november 2009
Studio Apocalypse organiseert “Unity of the Alliance”. Meer informatie is te
vinden op www.studioapocalypse.nl
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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DRUKWERK

Afzender:
Rollenspelvereniging Arcana
Dr. van Stratenweg 540,
4205 LL Gorinchem
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