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Beste leden,
Het is helaas ietsje later geworden dan gepland; de redactieleden hebben zich
uitgeleefd op de Horror Arcanae, het lustrum en/of De Bron 3. Naast dat we
een heleboel spelplezier hebben gehad, heeft het ook een boel energie gekost.
Uit de leegte van onze mailbox mag blijken dat wij niet de enige zijn die hier
hun tijd en energie in hebben gestoken.
Graag hadden we hier epische verslagen willen plaatsen waar eenieder, die niet
aanwezig is geweest, afgunstig van zou worden. Gevolg: leden die angstvallig
de website in de gaten houden en de tijd doorbrengen met het wachten op de
start van de inschrijving van het komende evenement.
Waar we wel een verslag van hebben, is de special van Donkerstad: het moge
duidelijk zijn dat David Dylan zich weer prima heeft vermaakt (en anderen met
hem). Gelukkig is er ook nog nieuws van het afgelopen Elerion evenement: in
de enquête kan je lezen wat er leuk en minder leuk werd gevonden.
We hebben onze databasegoeroe weten te strikken om ons wat gegevens op te
sturen, zodat we een wie-is-wie kunnen brengen van zowel De Bron als de
Elerion lives. Mensen met een geheime identiteit moeten het ons niet kwalijk
nemen als we deze hebben onthuld: wij wisten van niks. Mocht je dit de
volgende keer willen voorkomen, stuur dan de redactie een e-mail (of beter nog;
kom gezellig meewerken aan de Foliant!).
De Bron heeft zo zijn eigen charme maar het is ons duidelijk geworden dat het
geld er stevig rolt. Abu van de goum heeft er zo zijn zegje over (nadat hij voor
het hele jaar binnen was na het verkopen van een paar huiden). Ja, hij heeft veel
geleerd van Rachid. De volgende keer dat je bij deze afze... eh... handelaar langs
gaat, ben je gewaarschuwd!
Het zomerseizoen is aangebroken en dat betekent dat de PR-commissie jullie
hulp weer kan gebruiken. Ga eens een leuk dagje je hobby promoten in het
gezelschap van andere enthousiaste Arcana-leden en schrijf je in. Het zal je
zeker niet tegenvallen.
Puerto Diablo staat weer voor de deur. Het weer is goed, de stemming stijgt en
het ruime sop roept. Peter Stuyvesant heeft zijn houten poot weer opgepoetst en
de WIC staat open voor iedere handel. Kijk snel op de site of je nog kunt
aanmonsteren.
Als laatste is er nog een oproep voor het laatste Kling toernooi. Laat anderen
zien wie de meester is met het -latex- zwaard of de boog en schrijf je in!

De redaktie wenst u wederom veel lees- en spelplezier.
Marco Lammers en Gerard Bloemers.
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Donkerstad special 2009
In een vorige Foliant schreef ik een recensie van de Donkerstad live, editie 2. Ik
gaf toen wat pittige punten van kritiek, maar gaf ook aan dat al met al het een
heel leuk evenement is en dat de progressie er duidelijk in zat. Dat laatste kan je
natuurlijk pas echt weten als je vaker hebt meegedaan. Hierbij dus de update na
de special. Volgens mij voegt dit echt wat toe aan het eerdere artikel, en
bovendien hebben de orga’s van DS een heel leuke twist bedacht die zeker ook
de moeite van het beschrijven waard is.
In dit stuk dus even geen standaard puntenlijstje. Ten eerste is dat in de echte
recensie al gedaan, ten tweede is een special een kort (een nacht) minievenement tussen de hoofd-evenementen door en zou de vergelijking daardoor
oneerlijk zijn. Kort opgemerkt moet wel worden dat de aankleding er zeker niet
onder geleden heeft dat de bus van de organisatie het deze keer wel deed.
Een
korte
beschrijving van de
setting; Donkerstad is
een klein dorp in een
middeleeuws-achtige
setting. In dit dorp
hebben de kinderen
van de Vernietiger
zich verschanst tegen
de buitenwereld die
onder beheer valt van
de Creator. Vampiers,
Weerwolven, Igors en
nog zo wat verzameld
ondood
gespuis
noemt dit dorp zijn
thuis. Desondanks is
het niet echt een
horror
LARP
te
noemen; eerder een
role-reversed setting.
De spelers zijn de
monsters,
de
figuranten zijn het
voedse...
eh,
de
gewone lieden.
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Bij Donkerstad II is bij de eind-battle iedereen komen te overlijden.
Ondergetekende door een houten staak van een Paladijn met slechts matige
anatomische kennis. (Links, beste man, links zit het hart.) Dit was niet per
ongeluk. Waarom iedereen dood moest, zouden we bij de special wel merken...
...Het evenement begon een beetje vreemd. Er bleken wat afzeggingen te zijn
geweest en dus waren er meer figuranten dan spelers. Bij aanvang werden we
wakker naast ons eigen lijk. Ook werden onze wapens, en alles wat je niet nodig
had om je naaktheid te bedekken, ingenomen. Daarna werden we door een soort
doolhof gestuurd waar de geesten ons bij iedere stap onheilspellende zaken
toevoegden. Waar we ook heen gingen; dit was niet goed. Het was meteen
duidelijk dat ons een en ander te wachten stond. Vervolgens werden we als
helden onthaald met een (IC en OC) zeer goed maal. Maar er was wel iets geks
aan de hand... iedereen was onstoffelijk. En waarom moesten we ‘gewogen’
worden? En wat was er met die poort waar je doorgesleurd kon worden door die
enge poortwachter, om nooit meer terug te keren...?
Dit was een vrijwel volledig buts-loze live. Iedereen was onstoffelijk en alleen
als je je kwaad genoeg maakte, kreeg je plotseling een wapen in handen geduwd
en kon je los... maar helaas sloeg je bij de ander alleen de kleren er af. (Wat o.a.
onze Arcana-Marcel nog tot een mooie strip-act verleidde) Desondanks waren
er meer dan genoeg manieren om je personage kwijt te raken. De poortwachter
stond in ieder geval vaak genoeg klaar om je door de poort te helpen. En spelers
zelf hadden, als dat had gekund, ook met liefde wat personages er zelf doorheen
gemikt.
Het rollenspel was weer van erg hoog niveau. De tientallen verschillende
theorieen over hoe we terug konden naar ons lichaam (en wilden we dat wel?
Stel dat we gecremeerd waren?!) werden met verve onderzocht. De encounters
waren prachtig opgezet, en omdat de organisatie nu officieel de leeftijdsgrens
heeft opgetrokken naar 18+ kon daarbij nu ook wat meer werk gemaakt worden
van de sluimerende erotische ondertoon van de setting. Het bleef allemaal wel
bij sluimerend en dus ‘netjes’, en juist daarom voegde het echt wat toe. Gooi er
dan nog een ‘mass love’ magisch effect tegenaan in een donker bos en de zaak
is compleet. (En mijn personage uit de kast.)
Nadeel van de setting en opzet is wel dat dit duidelijk een evenement is voor
ervaren LARP-ers. Het zou mij niks verbazen als dit zich ooit nog zou
ontwikkelen tot een invite-only evenement of er een soort ballottage zou komen.
Je moet namelijk wel heel goed in staat zijn om je buitenspelse grenzen aan te
geven en die van anderen te bewaken. Bij, bijvoorbeeld, een ‘mass love’ moet je
niet de pech hebben net naast je ex te staan of, erger nog, iemand die je
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buitenspels ook wel ziet zitten. Dan kunnen makkelijk binnen- en buitenspels
door elkaar gaan lopen. Ook schuurt dit dicht tegen de ‘echte wereld’ aan en
spelers die, zoals ik, een gerelateerde religie hebben moeten overwegen of en
hoeveel ze daarvan meenemen het spel in. (En of ze zichzelf meenemen het spel
in.) Gelukkig bewaakt de organisatie die grenzen ook scherp.

Alles bij elkaar was dit evenement op meerdere fronten geslaagd, en bewijs dat
deze organisatie echt wat in haar mars heeft; het regelsysteem was weer wat
beter aangescherpt, de deelnemers zijn duidelijk toegewijde LARP-ers die zich
volledig in de setting storten, en de spelleiding is zeer actief. Zodra er iets leek
te gebeuren wat gevolgen kon hebben voor het spelverloop, stond er
onopvallend een orga mee te luisteren en de zo verkregen input kwam ook
direct terug in het spelverloop. Dat is natuurlijk alleen maar mogelijk omdat dit
een klein evenement is, maar leuk is het wel. En, als persoonlijke noot; van mij
mogen heren en dames zich in het dagelijks leven ook wel hullen in de
prachtige outfits die ik langs zag komen. Voor de romantici onder ons, en de
hardcore LARP-ers is dit zeker een aanrader en ik geef deze keer (met hulp van
een Igor) een dikke Three thumbs up.

David Dylan Jessurun
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Enquête Elerion live 28
Live 28 was weer een geslaagd evenement. Wat ik persoonlijk leuk vond (en
ook van anderen hoorde) was het nieuwe type gevecht: een vijand beschermen
tegen een vriend. De aartsdruïde valt je aan in zijn tijgervorm. Hij doet je
schade, is er duidelijk op uit om je te doden. Maar ja, je weet dat hij niet
zichzelf is door het verlies van de Levensboom en tja, je kan toch niet zomaar
de aartsdruïde doden? Dus je verdedigt slechts, ondanks de pijn aan je gewonde
lijf. En wie ben je aan het beschermen tegen de aartsdruïde? Een kenku, een
demon! Maar ja, de kenku helpt de zilverdryade weer een gewone dryade te
worden, en dat is dan toch wel weer aardig van hem. Dus hij moet beschermd.
En daar sta je dan, een vijand te beschermen tegen een vriend. Leuke twist,
scenarioploeg!

Leukste personage
Als eerste weer dit ego-strelende (of juist niet, natuurlijk) lijstje: de leukste
personages van de live. Helaas voor de mensheid, de top-drie zijn allen nietmenselijk: een demon, een sater en een trol.
Punten- Aantal
totaal stemmen
5,8
8
5,5
6
4,5
5
3,5
4
3,3
5
3,3
4
3,3
4
3
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1,5
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Leukste personage live 28
Urwask, kenku
Beloras, sater
Swentibold, trollenkoning
Educatus Sensus Servus, Incendiaanse servus
Zilverblad, zilveren dryade
Feron Mutaron, aartsdruïde
Het groepje in oud-Chemse kleding
Christine/Nachtschade, spook
Brochel, familie van, de Rode Ridder familie
Fjinnan, specifiek Storr Bygdebøker, krijger
Loete, postbode
Lucius Salacius Petraeus, priester der Generaal
Martine Dubbeldam, barbier
Deca Al’Dente, avonturier
Iedereen
Jisan Assul, bisschop der Jaden Hemelkeizer
Lioon, druïde, assistent van de aartsdruïde
Toh Busy, Haribdiaan
David, paladijn van de Zon
Falco Looier, avonturier
Indra Zomerzon, druïde
Lambiek Al’Dente, spoorzoeker
Paddy
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Roos, spoorzoeker
Simon de Hoog, lobbyist
Wilhelmina van der Kabargenbock, onderzoekster
Woldwachters
Yrya von Rosenritter, avonturier
Bloeddryade in het eindgevecht
Kilian Quigley, bezweerder, meester in de phenomenologie
Mithras, bezweerder

1
1
1
1
1
0,5
0,3
0,3

1
1
1
1
1
1
1
1

Leukste spelmoment
Weer even divers als altijd. De groep Incendianen (en het spook zelf) vonden
het erg spannend dat, op het moment dat ze over het spook Nachtschade aan het
praten waren, dit enge wezen ook daadwerkelijk voor het raam stond toen ze het
gordijn opendeden. Het ritueel op zaterdagavond om de cirkel te reinigen was
ook erg leuk, net als de onvrijwillige bezoeken aan de tempel in Incendia en aan
de toren van de Condotieri Magistri. Gelukkig werden er ook sympathiekere
momenten gekozen als het aan haar boom verbinden van een dryade en onder
het genot van een babbeltje met de trollenkoning diens mantel met naald en
draad netjes repareren.
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Punten- Aantal
totaal stemmen
Alles omtrent Nachtschade/Christine, vooral dat ze onverwacht voor het raam
7,5
8
van de Incendianen stond
Het reinigingsritueel van de cirkel van de Levensboom zaterdagnacht
4
4
Het onvrijwillige bezoek aan de tempel bij de vulkaan in Incendia
3,5
4
Ontgiften van de dryade en haar weer aan een boom verbinden
3
4
Alle spel rond de Rode Ridders
3
3
De trollenkoning die avonturiers bedreigt en zijn mantel laat repareren
3
3
Tikkertje, vlag & wimpel en verstoppertje spelen bij de Woldwachtertraining
3
3
Uit je plaat gaan bij het eindgevecht
3
3
Artesia en Linea die samen geknield op het pad proberen Mutaron in
2
2
tijgervorm te kalmeren
Gevecht met de Condotieri Magistri
2
2
Het lentefeest van de Fjinnan
2
2
Het voorkomen van de suïcide van de Haribdiaan
2
2
Zwaard van Christine smeden
2
2
De gele flits
1,5
2
Spook spelen
1,5
2
Ruig wil wortelschieten
1,5
2
Gevecht vóór een demon (de kenku Urwask) en tegen de aartsdruïde
1
2
Alle spel van Mutaron
1
1
Als bloedork gevild worden voor leer
1
1
Aureus dronken voeren met Els
1
1
Bloeddryade spelen bij het eindgevecht
1
1
De aardappelboer-druïde de druïdische heling leren
1
1
Eerste weerzien met aartsdruïde Mutaron
1
1
Geloofsritueel
1
1
Gesprekken met mogelijke nieuwe gelovigen
1
1
Gevecht met ragskalo, er met weerkaatsing 3 doden
1
1
Het onvrijwillige bezoek aan de Condotieri Magistri toren
1
1
Incendianen-gevecht bij de teleportatiezuil
1
1
Kijksteenfilmpjes
1
1
Les geven
1
1
M’n broer de stuipen op het lijf jagen als rat
1
1
Magische toren met effecten waar iedereen naar kwam kijken
1
1
Met 3 legionairs een muur vormen waar 8 ragskalo niet doorheen kwamen
1
1
Met Paddy, Billy en Shamus het bos om mijn deel van ’t artefact te verkrijgen
1
1
Mijn begrafenis
1
1
Mijn ridderslag
1
1
Ontdekken dat orken echt bestaan en er meer is dan de papieren werkelijkheid
1
1
Op zaterdagavond plannen maken bij de hoge tafel
1
1
Ritueel rond de Levensboom
1
1
Ruig en Linea die samen het zaadje van de nieuwe levensboom warmhouden
1
1
Tijdens lijnscenario speler bijna te ver het bos ingedreven, als zigeuner/
1
1
nomadi op pad gaan
Wandeling met dryade en kenku
1
1
De interventie tijdens het gevecht bij de paal
0,5
1
Incendia-ritueel
0,5
1
Mijn veiling van levenselixir
0,5
1

Leukste spelmoment live 28
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De cijfers
Er zijn relatief veel enquêtes ingevuld, 78 in totaal. De live heeft het
gemiddelde cijfer 8 gekregen. Anders dan gebruikelijk hebben de figuranten het
spel wat hoger gewaardeerd dan de spelers, die zich echter ook goed
geamuseerd lijken te hebben. Verder wijken de cijfers weinig af van de
afgelopen lives, we zijn blij dat jullie ons blijven waarderen.
TOTAAL
78
8,0

Speler
52
7,9

Figurant
26
8,1

8,0
78 / 78
78 / 78
73 / 75
15 / 71
68 / 74
24 / 25

7,9
52 / 52
52 / 52
48 / 50
12 / 48
47 / 50

8,2
26 / 26
26 / 26
25 / 25
3 / 23
21 / 24
24 / 25

Amusementswaarde
Verhaal/scenario
Lijnscenario

8,1
7,9
7,2

7,9
7,8
7,3

8,4
8,1
6,8

In rol/binnenspel figuranten?
In rol/binnenspel spelers?
Eerlijk & volgens regels figuranten?
Eerlijk & volgens regels spelers?

8,2
8,1
8,2
8,0

8,2
8,0
8,2
8,1

8,0
8,2
8,3
7,8

LOCATIE
Accommodatie
Omgeving
Terrein te groot?
Terrein te klein?

8,1
7,9
8,4
2 / 76
5 / 76

8,0
7,8
8,2
1 / 51
4 / 51

8,4
8,3
8,6
1 / 25
1 / 25

AANKLEDING
JHK-ruimte
De Herberg
De Bosbar
Het orkenkampje
De boom

7,6
7,7
7,9
7,9
7,0
7,7

7,6
7,6
7,8
7,9
7,0
7,7

7,8
8,0
8,1
8,0
7,1
7,6

AANKLEDING/VERZORGING
Kostuums
Maaltijden
Special Effects

8,2
8,4
8,8
7,8

8,1
8,4
8,8
7,7

8,3
8,5
8,7
8,2

Aantal ingevulde enquêtes
Algemene gemiddelde score
SPEL
Naar je zin gehad?
Volgende keer weer?
Genoeg actie?
Teveel dode momenten?
Gelegenheid /info rol uitbouwen/spelen?
Tevreden met rol(len)?

10

Aankleding spelterrein

7,6

7,6

7,7

ORGANISATIE
Incheck spelers
Figurantenbijeenkomst
Spelleiding
Spellokaal
Informatie figurantenrollen
Ontvangst figuranten
Briefing spelers
Logistiek

8,0
8,2
8,1
8,3
8,1
8,0
8,0
7,8
8,0

8,1
8,2

8,0

REGLEMENT
Speelbaarheid
Personagekaart
Naslagkaart voor figuranten
Gevechtssysteem
Magiesysteem

8,1
8,1
8,2
8,1
8,1
7,9

8,1
8,2
8,3
8,1
8,1

8,0
8,0
8,0
8,1
8,0
7,6

7,8
7,6
7,9
7,6
8,0
8,1
44 / 54

7,7
7,5
7,8
7,4
8,0
8,0
31 / 37

8,1
7,9
8,1
8,0
8,0
8,3
13 / 17

ARCANA PAPIER
de Foliant
de Wilde Post
Spelers/figuranteninformatie
"Informatie Nieuwe Leden"
"Wapenrusting & Kleding"
Electronisch versturen papierwinkel

8,3

7,8
8,0

8,1
8,1
8,1
8,0
8,0
7,8

Opmerkingen
Iedere enquête vragen we weer naar opmerkingen,
positief en negatief. Hier noem ik er een paar, alle
opmerkingen zijn echter naar de hele kerngroep en
scenariogroep gegaan en worden met aandacht
gelezen.
 De persoonlijke brieven: de scenarioploeg
probeert iedereen een reden te geven om op
de locatie aanwezig te zijn. Dat is dit keer
met persoonlijke brieven gegaan, die, in
verband met de drukte vlak voor de live, niet
altijd compleet waren. Sommigen van jullie
waren daar boos over. We vinden het jammer
dat het niet bij iedereen goed is gegaan, maar
probeer er a.u.b. ook rekening mee te houden
dat de scenarioploeg erg z’n best doet om een
11

(c) Foto: PJGDesign.nl











goeie live neer te zetten en dat daardoor sommige last-minute dingen in het
gedrang kunnen komen.
We krijgen bij het kopje ‘Special Effects’ iedere keer weer opmerkingen
als ‘heb ik niet gezien’. Dit tot groot verdriet van onze SFX-ploeg, want
SFX zijn niet alleen rituelen, maar ook alle effecten van spreuken die een
boem, flits of fssst doen, en ook andere geluids- danwel lichteffecten. Dus
wellicht zie en hoor je er toch meer dan je denkt…
We kregen een aantal keer de opmerking dat we een te klein gedeelte van
het spelterrein hadden gebruikt. Dat vonden we bij nader inzien zelf ook
wel (al waren er natuurlijk wel redenen waarom de dingen die er waren er
op specifiek op die plekken waren), we zullen er de volgende keer weer
meer op letten.
Meerdere mensen merkten op dat
het niet handig was dat het
lijnscenario
deels
in
het
(pikke)donker werd gelopen. Dat
vonden we zelf ook, we gaan
proberen er een oplossing voor te
verzinnen.
Enkelen van jullie klaagden over
gebrek aan warm water bij
douchen. Tja, dat zijn we met
jullie eens, maar helaas hebben
we daar geen invloed op. Als
iemand echter nog een voor
Elerion bruikbare locatie weet
MET warm water zijn we
natuurlijk zeer geïnteresseerd.
En verder nog wat enthousiaste
opmerkingen zoals ‘erg cool dat
ik een persoonlijke brief kreeg’,
‘compliment dat jullie een
complexe situatie goed hebben
opgelost’ en ‘dit was een hele
goede!!’. Dank voor deze
positieve opmerkingen en:
Tekening van Sander ten Napel

Tot de volgende live allemaal!
Sylvia Lemkowitz
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Actieve zomer voor PR Arcana!
Kun je niet wachten tot de volgende Elerion, Bron of Puerto? Ben je de dagen
aan het aftellen? Raak je haast in een depressie als je op de kalender kijkt hoe
lang het nog duurt? Geen nood, Arcana helpt je uit de brand! Pak die kans en
meldt je nu aan als vrijwilliger voor een van onze activiteiten! Een paar dagen
lang rollenspelen, enthousiast vertellen over rollenspelen en nieuwsgierige
mensen laten kennismaken met rollenspelen.
De komende tijd staat Arcana op de volgende evenementen:
20 en 21 juni: de (eerste!) Midzomerfair in het Archeon.
31 juli, 1 en 2 augustus: Castlefest in Lisse.
Zoals gebruikelijk promoten we ons niet alleen met een kraampje, maar vooral
door veel demonstraties rollenspel te organiseren voor geïnteresseerden: met
een groepje van een persoon of zes gaan de bezoekers op pad om in de wereld
van Elerion een kort avontuur te beleven. (Denk aan een kort lijnscenario.)
Om dit mogelijk te maken is jullie hulp meer dan welkom. Per dag zijn er
ongeveer 15 mensen nodig om het programma te draaien en om te zorgen dat
iedereen ook van het festival kan genieten. Ook als je wel wilt meehelpen, maar
niet wilt figureren, kunnen we je hulp gebruiken. Bijvoorbeeld door mee te
helpen achter de informatiestand of met het bedienen van de special effects. Je
kunt je opgeven voor één of voor meerdere dagen bij beide evenementen.
Wat biedt Arcana als je meehelpt:
• Ten eerste een ontzettend leuke dag met veel (rollenspel) plezier;
• koffie, thee en frisdrank;
• een lunch voor tussen de middag;
• gratis toegang tot het festival voor de dag(en) dat je meehelpt;
• en heel veel dankbaarheid!
En mocht je je nog afvragen waar we het voor doen: naar aanleiding van onze
vorige PR activiteit hebben we zeker 9 nieuwe leden geworven!
Dus nu je toch achter die computer zit (leve de digitale Foliant) stuur gelijk
even je aanmelding naar pr@arcana.nl ! Alvast bedankt en geniet van je
extra dag(en) Arcana rollenspel!

De PR commissie
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Wie is wie bij de Bron 3?
Laten we beginnen met de figuranten
NAAM PERSONAGE
Abdallah ibn Farouk ibn Hadir
Abu Gannab
Adriaan Hertekamp
Akram Bashir
Alexander McCain
Alkinda Trobbel
Anatevka di Vicenzo
Andras
Anna Pentalé van Karnavon, barones
Broeder Ani
Cardemon Pardés
Christian Siemens
De Ware Wachter
Dennedoorn
Dokus
Don Marcello Vallacio
Eduard Van Karnavon
Emmanuel de la Porte
Esmat Bashir
Farouk ibn Hadir ibn Rakal
Fatima
Fuwafuwa Hannoo
Gustav Knoppe
Havel von Trox
Hein den Hamer
Heraut van het Heilig Bestek
Imris Fiducia
Jawad Khazam
Jonkvrouwe Melisande
Jonkvrouwe Rosalinde
Kenneth McAlpin
Leen van Emmerick
Marga Pontieux
Marscha van Donck
Mordicus
Nasha
Nechosheth
Niddah
Nova Reseau
Noviet Aldus
Pepe
Ra’eb-Shiaz
Ridder Roderick Rozenkranz
Ridder Tobias van Elewoud
Ridder Victor van Solingen
Sahas Rahla
Selena
Shirai Windekind
Sulafat

NAAM FIGURANT
Tjeerd Dijkstra
Joris Huijs
Richard Krakowczyk
Arno Overbeek
Ferry Warnaar
Ceciel van Aalst
Els Valée
Kristoffel De Hert
Els Valée
Hans Verschoor
Bianca Dover
Martijn de Jong
Bo Andrée
Merijn Hommes
Sander ten Napel
Frank Aben
Jimmy Raaijmakers
Evert Jansen
matthijs kuiper
Thijmen Jansen
Eva Smoorenburg
Robin Gilijamse
Marcel Marinus Oerlemans
Roald Lazet
Roelof van den Berg
Jeroen Vos
Anne Mohlmann
Alexander Eckhardt
Eeke Anne de Ruig
Aletta Moelands
Mikkel De Hert
Marcel smoorenburg
Helma van den Ouwelant
Annis Kouwenberg
Gerard Bloemers
Karin Eckhardt-Troost
Pauline Knapen
Sjoerd Postma
Moniek Pillen
Buddy troost
Kristoffel De Hert
Chris Schaekens
Freek Giele
David Dylan Jessurun
Dave Vlegels
Marcel Marinus Oerlemans
Aurélie Lambin
Bibi Boom
Richard Krakowczyk
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Theobald van Burgerstee
Theodor Treurwilg
Vader Abdul
Vader Arrhenius
Vinnie
Vladislav Guntels
Wolfgang Kessler
Yasmina Anan
Zuster Zahrah

Johan Wouters
Eugene Pielage
Martin Giessen
Marco Lammers
Jelle Koster
Jan Wensveen
Johan Andrée
Ilse Devriese
Ivon van Velse

De spelers mogen hier natuurlijk ook niet ontbreken:
NAAM PERSONAGE
Ah'narsus
Alkira
Ancronix
Arya Caranté
Assira
Atharos
Bella Luchi
Bridget Skylar
Castadon Rodenmaar
Cirdan Tasadur
Drak Nul
Fénélon Calélen
Jera Laguz
Kaliska
Kevilan
Kira
Lancelot
Lavinia von Vulpenberg
Lucias
Lü Wunjo
Madame Astèr
Maeve Caranté
Mordewyn
Onbekend aan het begin van de Bron 3
Onbekend aan het begin van de Bron 3
Onbekend aan het begin van de Bron 3
Onbekend aan het begin van de Bron 3
Onbekend aan het begin van de Bron 3
Onbekend aan het begin van de Bron 3
Ovis
Qetesh
Roelandt von Solingen
Salia Miral
Sindarin
Skarsgrad
Torak
Triztram
Voster Silvas

NAAM SPELER
Jesse van der Hoeven
Jennifer Pielage
Bas van Ooyen
Elise Schuijtvlot
Larissa Pielage
Milan van den Heuvel
Aela Andrée
Els van den Hoek
Axel Krakowczyk
Robin Pronk
Willem Koster
Loek van Hemert
Irene van den Hoek
Jolien Claes
Kevin Kokx
Ruben Hofman
Adriaan van der Werff
Emma de Graaf
Sandun Verschoor
Agnes van den Hoek
Sterre van Aalst
Anna Raub
Paul Kok
Hetty Huijs
Roderick Ferron
Sietse Kamer
Menno Pater
Danny van Santen
Han de Wolff
Stijn Hendrickx
Reinier Vermijs
Ruben Bosch
Célina Plomp
Ellen Aldershof
Joey van Veen
Ruud ten Westenend
Tristram de Boer
Donny Schuijers

Met dank aan de databasegoeroe Marcel Oerlemans
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Handel in een Goum.
Afgelopen Bron viel het me wederom op. Er is zoveel geld in de omloop dat er
(te) veel wordt betaald bij de Bron. Ik zal een extreem voorbeeld noemen van
afgelopen weekend.
Een speler komt de Goum in, vol haast en alle andere gasten negerend. Hij zegt:
“Ik heb vlug leer nodig, wat kost een lap leer?” Een beetje geïrriteerd komt
daarop het antwoord van Abu: “1 witte steen”. Hij was immers in gesprek met
iemand anders. Er komt een tegenbod van 1 blauw. Abu reageert met 3 blauw,
en het lapje leer wordt uiteindelijk verkocht voor 2 blauwe stenen. Dat is 50
zilver, terwijl je bij de Elerion live met 1 zilver eigenlijk al te veel betaalt. Bij
de Bron is de gangbare prijs volgens de lijsten ongeveer 2 zilver. Ik heb het
echter ook voor 2 koper verkocht. (daarbij was 1 koper voor het geluk)
Om de handelswijze van de Goum te begrijpen moet je misschien eerst wat meer
weten over de Goum. Een Goum is een handelskaravaan. De karavaan trekt met
haar kamelen via oase naar oase, van stad naar dorp en van ruïne naar
handelspost, dwars door de woestijn. Handel is naast hun levensonderhoud ook
een groot spel voor hen, waarin mensen worden weggestuurd en teruggeroepen,
beledigd en gecomplimenteerd, maar vooral worden gematst en afgezet.

Afdingen en handel zijn echt de grote passies van Redobanezen. Een
openingsbod ligt gemakkelijk 3 tot 10 maal zo hoog als werkelijke waarde van
het voorwerp. Dit is een groot verschil met de rest van Elerion, waar meestal
wel redelijke prijzen genoemd zullen worden. Als je goed kunt handelen, kun je
het voorwerp waar je naar verlangt echter voor een leuke prijs, en zelfs onder de
marktwaarde krijgen. Daarom hierbij een aantal aanwijzingen die de handel een
stuk voordeliger voor je kunnen laten uitpakken. Als je je aanpast aan de
Redobaneese gebruiken, zakt de prijs vanzelf.
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1. Ga zitten. Het getuigt van een enorm gebrek aan respect als je blijft staan terwijl de
Nagid, of je andere handelspartner zit. Je bent geen meerdere, je wilt juist iets van
hen gedaan krijgen. Daarnaast krijg je op een bepaald moment last van je benen als
je blijft staan en loop je dus sneller weg. Wacht ook netjes tot je aan de beurt bent
en/of er tijd voor je is.
2. Neem het vocht (kan thee, water of sap zijn) aan dat je aangeboden wordt, evenals
iets zouts. Vocht en zout zijn kostbaar en duur, het is dus ook een hele eer om dit
aangeboden te krijgen. Het verspillen van vocht is een doodszonde. Drink je glas
dus goed leeg en verspil het niet. Heb respect voor de tradities van de
Redobanezen. Spreek de naam van een dode niet uit, verklaar niet vol plezier dat je
necromanciër bent en spuug niet op de grond. Verspil daarnaast dus geen vocht.
3. Schrik niet van een openingsbod. Dit ligt meestal veel en veel te hoog, en een
(veel) te laag tegenbod wordt eerder als een compliment gezien, terwijl een te hoog
openingsbod als een teken van dwaasheid wordt gezien. Ook 1 koper is een
acceptabel openingsbod. 1 goud ligt meestal al te hoog.
4. Speel het spel mee, hoe scherper je handelt, hoe beter je prijs zal zijn. Daarnaast
moeten de kosten van het voer voor de kamelen, het onderhouden van de tenten en
het eten van de Goum leden ook niet vergeten worden. Maar jouw lange
vriendschap met je onderhandelaar, het nobele doel voor je componenten en het
feit dat je ook maar een arme sloeber bent moeten ook niet uit het oog verloren
worden. Ook bluffen is onderdeel van het spel, zolang je het maar overtuigend
brengt.
5. Wees niet te bang om op te staan en weg te lopen als de prijs te hoog is. Het
wegsturen en terugroepen van kopers is onderdeel van het handelsspel.
6. Een extra koper voor het geluk is ook erg belangrijk.
7. Ren na afloop niet gelijk weg, tenzij je vreselijk veel haast hebt. Maar neem vooral
de tijd voor een gesprek. Geniet van de gemakken en het plezier in de Goum. Als
je je gezicht regelmatig laat zien voor een gesprek, krijg je ook betere prijzen.
8. De Goum is ook geïnteresseerd in voorwerpen die je gevonden hebt, overbodig
zijn, of je gewoon wilt verkopen. Handel is handel, en de voorraden moeten ook
gewoon aangevuld worden.
9. Onthoudt dat de straffen in een Goum een stuk strenger zijn dan die in andere
delen van Elerion. De wil van een Nagid (karavaan leider) is over het algemeen
wet, al heeft ook de Kashaf (wijze vrouw) daar invloed op. Bij diefstal zullen zij
niet schromen om je te brandmerken, het beledigen van de vrouwen van een Goum
kan een reden zijn om je leven vroegtijdig te beëindigen.
10. Tel je geld niet als je naast je handelspartner zit. Dan weet hij precies hoe ver hij
kan gaan.

Ik hoop dat deze tips jullie zullen helpen om wat meer goud in je buidel te
houden als je volgende keer de Goum uitloopt.

Joris Huijs
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Puerto Diablo 6
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Kling Toernooi

Zondag 5 juli 2009
Kling Toernooi
“De Finale”
Afscheidstoernooi – “De Finale”
Kling organiseert, voor de 7e en laatste keer, het toernooi voor
vechten met rollenspelwapens. Gewoon een zondagmiddag vechten
met rollenspel wapens zonder ingewikkelde plots, consequenties
voor jouw karakter of afgeleid worden door monsters of rituelen...
Zomertoernooi 2009
Op zondag 5 juli 2009 organiseert Kling haar laatste toernooi. Aanvang is
om 12 uur in de Leidsche Hout (openluchttheater, zie de routebeschrijving
op de website). Na het toernooi gaan we met diegene die dat willen
pizza’s eten. De kosten bedragen 3 Euro per persoon, dit is inclusief
gebruik van wapens, lunch (broodjes) en drinken. Het pizza - diner is voor
eigen rekening.
Opzet van een toernooi
Het toernooi valt uiteen in twee grote delen. Namelijk de groepspelen en
het duelleren. Tijdens de groepspelen komt één club/groep als winnaar
naar voren, terwijl het duelleren op persoonlijke titel is. De groepen
worden ingedeeld over alle aanwezige deelnemers.
Mogelijke onderdelen voor de groepspelen:
Kampioenskrijg
Brug
Linie
Boogschieten op bewegend doel
Show gevecht
Onderdelen voor de individuen:
Boogschieten
Duelleren
Aanmelden en informatie:
Informatie over eerdere toernooien is te vinden op http://kling.ditronix.nl
Aanmelden kan via e-mail bij kino.verburg @ gmail.com
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Gezocht: Redactielid (herhaling)
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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Inschrijving Figuranten bij Elerion
Omdat figuranten voor de Elerion-evenementen doorgaans laat inschrijven en
betalen is het elke keer weer spannend of er zich voldoende figuranten
inschrijven voor een evenement. Spannend voor spelers omdat ze, door het
getrapte inschrijfsysteem, waar deelename van spelers is gekoppeld aan
deelname van voldoende figuranten, pas relatief laat te horen krijgen of ze mee
kunnen. En spannend voor de organisatie omdat het bijvoorbeeld voor het
scenario erg handig is om te weten welke figuranten mee gaan, zodat plotlijnen
en personages op maat geschreven kunnen worden.

Zullen zij de komende keer weer van de partij zijn?

Foto: Ide Nentjes

We willen een poging doen om figuranten over te halen zich vroeger in te
schrijven èn te betalen (want pas als je beide hebt gedaan is je inschrijving
compleet).
Daarom wordt er onder alle figuranten die voor 1 juli hebben betaald èn
ingeschreven voor Elerion 29 geloot. De gelukkige krijgt zijn deelnamegeld
terug! Er is echter nog wel een voorwaarde: namelijk dat zich voor 1 juli 2009
minimaal 20 figuranten hebben ingeschreven voor dit evenement.

Eric Vinken
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Wie is wie op Elerion 28?
De -lange- lijst met figuranten die afgelopen Elerion live hebben meegespeeld.
NAAM PERSONAGE
Baron Dirk van Brochel
Baron Frans van Brochel
Baron Gert van Brochel
Barones Jolien van Brochel
Beloras
Bran Oistin
Brenda Mastenbroek
Broed Macheit
Diego Gomez
Domina Ignis Tertius Oculus
Educatus Sensus Servus
Elektra Morteau
Emilio Gomez
Ephedrus Stacker
Feron Mutaron
Frank Torenga
Franka Kauters
Gala Anderstet
Gerben Witgoudsteker
Grischa Nierman
Gurub Hochan
Harry Venema
Herman Voeger
Hielke Windzak
Juan Flecha
Linda Mutaron
Linea Borealis
Lioon
Livia Magna Ductor
Lola van Eide
Louis den Jongen
Lucy Bruin
Magister Thraxius
Martine Dubbeldam
Maurien Ardila
Maximiliaan Loyauté
Mergel
Mozes van den Burg
Nachtschade
Olivia Normaal
Pablo Gomez
Pedro Gomez
Rachei Hochan
Rebuzalis
Richard Smeenge
Robert Gesink
Romano Mutaron
Roska
Rudolph Tambourton
Sancho Gomez

NAAM FIGURANT
Ronald van Amsterdam
Marcel Pereboom
Wouter Gortenmulder
Laura Vrijenhoef
Marcel Marinus Oerlemans
Raymond Kales
Judith Nijboer
Roald Lazet
Martin Alexander Welsh
Helma van den Ouwelant
Patrick Deters
Helma van den Ouwelant
Marco Lammers
Gilles de Vries
Eric Vinken
Kenneth Snelders
Els Valée
Ivon van Velse
Martijn de Jong
Emma Jongmans
Evert Jansen
Frank Hendriks
Ruben Schulz
Roald Lazet
Jan Wensveen
Anne Mohlmann
Sylvia Lemkowitz
Leon van Ee
Sylvia Lemkowitz
Esther Büller
Eric Vinken
Sophie Zuiderweg
Ide Nentjes
Eeke Anne de Ruig
Ilse Devriese
Johan Wouters
Karina Vink
Jeroen Vos
Ceciel van Aalst
Sarah Agius
Bas den Breejen
Casper van Dijk
Merijn Hommes
Jeroen Vos
Bart Baplu
Mar Vermaas
Johan Wouters
Kenneth Snelders
Jeroen Vos
Gerbrand Vestjens
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Sangis Libarore Bellator
Sato Sirahadjama
Simon de Hoog
Storr Bygdebøker
Swentibold
Thjazi Galar
Urwask
Van der Kabargenbock, Wilhelmina
Waldo Duyn
Willem Piek
Zilverblad

Anne Mohlmann
Kino Verburg
Patrick Deters
Ide Nentjes
Patrick Deters
Richard Jansen
Quintus Stokvis-Veth
Ceciel van Aalst
Leon van Ee
Peter de Graaf
Anoeska Stokvis-Veth

Deze vriendelijke lieden waren regelmatig bij de Bron te vinden

De lijst met spelers:
NAAM PERSONAGE
Abdul Hafiz
Alexander Groeneveld
Alexander Molemans
Alexis
Armand La Kwaq de Beijl
Artesia Banck
Augustus Silva
Aureus (pseudo draconis minor)
Baldur van Zilverbeek
Beau van Lodor
Bertram Alondo (aka Heronius)
Bodrof Zdenjek
Calesta
Cornelius
David
Deca Al'Dente

NAAM SPELER
Richard Krakowczyk
Lennart Backus
Maurice Schaekens
Pauline Knapen
Wouter Pieters
Bibi Boom
Roelof van den Berg
Bram van de Pas
Mikkel De Hert
Martijn van Beers
Tjalling Spaans
Sander ten Napel
Michiel Magnee
Arjan van Reeuwijk
Dave Vlegels
Sander Koop
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Foto: Organisatie De Bron.

Distel Hoogland
Draco Winterbloed
Elric Alberdus
Falco Looier (Ambigo Cultar Bellator)
Felina Roelofsen
Fenor van het Loo
Glorelain van Reycksteen
Gosto de Marangos
Heron van Ramssteen
Horatio Blok
Ian Gee Banck
Igor Loos (Prolos Falses Ductor)
Imrin Westveldt (Occasus Arvum Ductor)
Indra Zomerzon
Innagada DaVida
Jiria van Rooyen
Jisan Assul
Joseb Janzkauskaz
Jozias Heronius Knasterhuysz
Kilian Quigley
Lambiek Al Dente-van Reijcksteen
Lenna
Lidia Vanula (aka Fanuella Enochian)
Lochlainn van Zilverbeek
Loete
Lucius Salacius Petraeus
Malthenniel van Zilverbeek
Manius Aemilyis - RESERVESPELER
Marcus Levar
Michaela Eleonora Gabriëlle (M.E.G.)
Mithras
Onbekend aan het begin van Elerion 28
Onbekend aan het begin van Elerion 28
Onbekend aan het begin van Elerion 28
Onbekend aan het begin van Elerion 28
Orion Falls (Annilaro Libor Ductor)
Quinten (baby Mila en Wilfried)
Quintijn van Oosterwolde
Quintus Servilius Caepio
Ralph Roelofsen (Silans Orore Bellator)
Reinhart van Rosenritter
Robin van Sacosa
Roos
Ruig Draadlok
Scheg de Giek
Sedracus
Silvanus Damianus Casius
Simon de Kok
Tavor Bestevaer
Titus Vorenus
Toh Busy
Tristan de Onrustige
Ward Rothsheijer (Dubius Optara Bellator)
Wilfried Van Gaard

Karin Eckhardt-Troost
Kristof Verhoeven
Joris Slootweg
Chris Schaekens
Debby Peters
David Gilijamse
Jimmy Raaijmakers
Ferry Warnaar
Alexander Eckhardt
Tjeerd Dijkstra
Pieter van der Beek
Michael van Oorschot
Vincent Pieterse
Moniek Pillen
Annis Kouwenberg
Nina Moelker
Jonas Norrby
Gerard Bloemers
Johan Andrée
Jacob Boersma
Bram van de Pas
Aletta Moelands
Janne-Maike Venis
Kristoffel De Hert
Stefan Strybol
Robin Gilijamse
Aurélie Lambin
Bram Verbeek
Steven Kouwenhoven
Jelle van Reeuwijk
Joke Spannenburg
Joey van der meer
Yoeri van Alewijk
Desiree Damming
Johan Heremans
Joris Pieterse
Kristof Verhoeven
Bas Paap
Mark Knobbe
Robert van Oorschot
Frank Aben
Ferry Warnaar
Caroline Nijnuis
Don Kwast
Tim Hendriks
Jelle Koster
Daniel van Gelderen
Matthijs Kuiper
Jelle van Alewijk
Bouke Veen
David Dylan Jessurun
Sven de Herdt
Sjoerd Postma
Bernard de Cuyper

Met -wederom- dank aan de databasemeester Marcel Oerlemans
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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 3 - zomer 2009:
Nummer 4 - najaar 2009:
Nummer 1 - winter 2010:
Nummer 2 - voorjaar 2010:

deadline 5 augustus
deadline 4 november
deadline 3 februari
deadline 5 mei

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: puerto-info@arcana.nl.
Voor scenario gerelateerde zaken is er tegenwoordig een apart e-mail adres:
puerto-scenario@arcana.nl

Gerard Bloemers, Marco Lammers
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Agenda
Juni 2009
5 t/m 7 juni 2009
Myriad organiseert Myriad. Locatie is het Incaterrein te Zeeland (NB)
Zie www.myriad-larp.nl voor meer details.
12 t/m 14 juni 2009
Rollenspelvereniging Arcana organiseert Puerto Diablo 6 in het Scout
Centrum Rotterdam te Capelle a/d IJssel. De inschrijving is geopend. Zie voor
meer informatie over de spelwereld van Puerto Diablo de website van Arcana:
www.arcana.nl/puerto-inleiding

20 en 21 juni 2009
Midzomer Fair in het Archeon te Alphen aan de Rijn. Arcana is aanwezig om
de vereniging te promoten. Mocht je willen helpen; neem contact op met de PRcommissie via het contactformulier op de website.
Juli 2009
7 t/m 10 juli 2009
Vortex organiseert de Summoning, de locatie is Ada's Hoeve te Ommen.
Zie http://the-vortex.nl/ voor meer informatie.
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. Locatie is nog onbekend. Zie
voor meer informatie de website: www.emphebion.nl
31juli t/m 2 augutus 2009
Castlefest te Lisse. Ook nu is Arcana weer aanwezig om de vereniging te
promoten. Mocht je willen helpen; neem contact op met de PR-commissie via
het contactformulier op de website van Arcana. Meer details over Castlefest, zie
de site http://www.castlefest.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
5 september 2009
VZW Oneiros organiseert Ankoria , een evenement voor kinderen van 6 tot 12
jaar.
Meer informatie is te vinden op http://ankoria.oneiros.be/
13 september 2009
Rollenspelvereniging Arcana organiseert de figurantendag voor Elerion 29
De locatie is nog niet bekend; hou de website in de gaten voor meer informatie.
18 t/m 20 september 2009
Attila organiseert de Elbaria 3-daagse. Zie www.attilalrp.nl voor meer
details.
18 t/m 20 september 2009
Alcharion organiseert Alcharion 14 - "Katharsis". Locatie: "De Kievit" te Geel,
België.
Meer informatie is te vinden op http://www.alcharion.be/
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
16 t/m 18 oktober 2009
Vortex organiseert Moots. Zie http://the-vortex.nl/ voor meer
informatie.
23 t/m 25 oktober 2009
Evolution Events organiseert “Exodus VI”. Meer informatie op:
www.evolution-events.nl/algemeen/

30 oktober t/m 1 november 2009
Lands in Exile organiseert Lands in Exile 12
Voor meer informatie: zie http://www.landsinexile.nl/
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November 2009
7 t/m 8 november 2009
Attila organiseert de Einheri 2-daagse. Zie www.attilalrp.nl voor meer
details.
13 t/m 15 november 2009
Maerquin organiseert haar 25e Koninkrijk Malatië weekend. Locatie: Land van
Kleef, Loon op Zand. Meer informatie is te vinden op
http://deordevandedag.nl/index.php

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
12 en 13 december 2009
Midwinter Fair in het Archeon te Alphen aan de Rijn. Arcana is weer aanwezig
om de vereniging te promoten. Mocht je willen helpen; neem contact op met de
PR-commissie via het contactformulier op de website.
27 t/m 30 december 2009
Emphebion organiseert Emphebion Winterlive. Zie voor meer informatie de
website: www.emphebion.nl
Mei 2010
7 t/m 9 mei 2010
Rollenspelvereniging Arcana organiseert: De Bron 4 (nog geen titel bekend).
Het jongerenevenement voor 14 t/m 17 jarigen wordt ook nu weer gehouden op
de bekende locatie: kamphuis Ahoy in Oosterhout (NB). Hou de website en
komende Folianten in de gaten voor meer details.
Juni 2010
4 t/m 6 Juni 2010
Rollenspelvereniging Arcana organiseert: Puerto Diablo 7. Hou de website
en komende Folianten in de gaten voor meer details.
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Burg Eltz in Duitsland
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DRUKWERK

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