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Beste leden,
De zon schijnt, de vakantie is volop bezig en de redactie van de Foliant is weer
driftig aan het werk geweest om jullie van de nodige informatie te voorzien.
Valt er zoveel te melden dan? Ach, het gaat niet altijd om de kwantiteit...
Voor hen die Arcana hebben gezocht op Castlefest en niet hebben kunnen
vinden, kunnen we vertellen dat jullie niet aan je geestelijke vermogens hoeven
te twijfelen: door omstandigheden heeft de PR-commissie deze Castlefest aan
zich voorbij laten gaan. Maar niet getreurd: in december is het weer de
midwinter fair in het Archeon en daar wil de vereniging weer schitteren (en dan
niet door afwezigheid)! Meld je vooral aan als je zin hebt om te komen helpen.
Puerto Diablo is ook weer geweest en dit is zelfs de plaatselijke brandweer
opgevallen: het magazijn dat in brand stond was toch iets te realistisch
neergezet door de organisatie. De lijn van mensen met emmertjes en pannen
was effectief genoeg om het vuur uit te krijgen en had aanzienlijk meer stijl dan
mannen met grote slangen en helmen op. Misschien de volgende keer iets
anders plannen, wat dacht de organisatie van een fijne bruiloft? Nu was er
natuurlijk meer te beleven dan (halfslachtige) sabotageplannen, moord, verraad
en duistere praktijken, maar waarom is iedereen daar toch het meest in
geinteresseerd? Lees het in het verslag wat verderop in de Foliant te zien is.
Voor hen die echt grootse en duistere plannen hebben, wijzen we graag op de
aankondiging van Operation Overlord. Geen reenactment van de invasie van
Normandië door de geallieerde troepen, maar een heuse gooi naar overheersing
van het volledige universum. Euh, ja echt, toch wel, zeker! Tenminste, als we
die lastpak van een Captain Galaxy weten uit te schakelen. Hoe moeilijk kan
dat nu zijn? Sommige mensen hoeven niet eens een personage te verzinnen: ze
zijn zelf al “geschikt” genoeg...
We hebben, dankzij David Dylan, in deze Foliant ook een filmrecensie: “The
Gamers”. Een rollenspel-klassieker die je gezien moet hebben. Kijk en huiver!
Naast al dit vermaak zijn er de nodige huishoudelijke mededelingen: hierbij
wijzen we u graag op een stukje van onze penningmeester, die het betalen met
iDEAL van tekst en uitleg voorziet.

De redaktie wenst u een fijne zomer en veel lees- en spelplezier.
Marco Lammers en Gerard Bloemers.
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Puerto Diablo 6 - 2009
Verslag van de gebeurtenissen in Nieuw Amsterdam
Zoals ieder jaar bij deze de belangrijkste punten die naar voren kwamen uit de
enquêtes. Heel veel dank voor jullie reacties en verslagen; die zijn zeer nuttig
om er volgend jaar weer iets leuks van te maken.
Ditmaal staan de opmerkingen gesorteerd op onderwerp; positief en negatief,
door elkaar. We zullen pogen de knelpunten volgend jaar zoveel mogelijk te
voorkomen en de goede te behouden of zelfs uit te breiden.

Spelsysteem
* Er was enige onduidelijkheid hoe een halve dag geteld moet worden. Een
Puerto Diablo-dag bestaat uit vier delen: ochtend (8u00 tot lunch), middag
(lunch tot diner), avond (diner tot middernacht), nacht (middernacht tot 8u00).
* We lazen twee algemene opmerkingen over ons spelsysteem. De een positief,
de andere negatief:
“Het laat lekker veel vrijheid om het zelf in te vullen.” Bij een klein evenement
kan dat heel goed. De regels zijn richtlijnen. Met wat redelijkheid, overleg en
fantasie komt iedereen er wel uit.
“Te veel zaken zijn in minitieuze vaardigheden gevat” Toen het spelsysteem
werd verzonnen, konden we nog niet vermoeden welke vaardigheden
daadwerkelijk opgepakt zouden worden en welke ter kennisgeving
aangenomen. Daarbij staan we nu nog soms verbaasd te kijken hoe iemand weer
een nieuwe invulling ergens aan geeft, waarvan wij ons afvroegen of we het niet
beter kunnen schrappen.
Het lastige is dat we -kort door de bocht- twee soorten spelers lijken te hebben.
Enerzijds zijn er die vooraf zoveel mogelijk duidelijkheid en leidraad willen
hebben, anderzijds die zoveel mogelijk vanuit het moment willen spelen.
Het spelsysteem is een mix geworden die aan beide wensen tegemoet komt. En
uiteraard blijven er altijd hiaten en teveel dichtgetimmerde situaties. Helaas is
hier niet veel aan te doen zonder alles op de schop te nemen. Aangezien het wel
aardig loopt zo, kiezen we ervoor het spelsysteem te handhaven ten gunste van
de continuiteit.
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* Niet alle vaardigheden staan in het reguliere spelregelboek vermeld en
uitgelegd. Mensen die deze vaardigheden beheersen, hebben aangegeven dat zij
deze informatie duidelijk gedocumenteerd willen zien. Hierover hebben we
intern ook al gesproken en we willen een extra boekje maken, dat alleen
ingezien kan worden door mensen met deze “geheimzinnige vaardigheden”.
* Er was onduidelijkheid over een verbrijzelde hand. Degene die de hand genas
was niet op de hoogte dat er ook een hele duim vanaf was gehakt. Daarom is het
bij dit soort extreme verwondingen heel belangrijk dat de personagekaart door
de veroorzaker van de wond duidelijk wordt bijgewerkt. Daarnaast is de hand
genezen met behulp van occulte technieken. Bij Puerto kan men er vanuit gaan
dat de ‘magische’ kracht van de suggestie nimmer in staat zal zijn om een
verbrijzelde hand, die alleen nog maar afgezet kan worden, te helen.
Buitennissige ‘hokus pocus’ stelt iemand hooguit in staat pijn te negeren,
natuurlijke genezing te versnellen, geestelijke vermogens optimaal te benutten
of toevallig wel heel erg veel geluk te hebben. Fysiek onmogelijke dingen,
blijven echter onmogelijk.

Eten
* Het drie gangen menu ‘a la
carte’ werd met enthousiasme
ontvangen, vaak ook als mooiste
moment. Hulde en lof voor de
koks! Er waren ook enkele
reserves: doordat er steeds een
derde van de deelnemers aan
tafel zat, stagneerde voor
sommigen het spel.
Gezien de enorme bijval die het
diner krijgt, zal dit volgend jaar
weer zo gaan, ondanks de kritiek,
mits de koks het zien zitten
natuurlijk... Wel zullen we ons
beraden over een manier om het
gebrek aan spelimpuls voor
degenen die niet aan het eten
zijn, op te vangen.
* Bij de broodmaaltijden was er
vraag naar karnemelk. Dat moet
volgend jaar te regelen zijn.
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* Vrijdag was er te weinig eten voor iedereen. Hoewel het ieders eigen
verantwoordelijkheid is om op tijd naar de maaltijd te komen, verzoek ik
iedereen met klem om pas een tweede keer eten te halen, wanneer er niemand
meer in de rij staat voor de eerste opschepbeurt. De koks hebben echter snel nog
meer gekookt en uiteindelijk heeft iedereen te eten gehad.

Terrein / Aankleding
* Omdat er veel spel rond de huisjes was, kregen we de vraag de volgende keer
wat meer stoeltjes voor de gevels te zetten. We vinden het niet erg zo'n vraag
tijdens het evenement te krijgen. Soms is zoiets gemakkelijk ad hoc te regelen.
We zullen proberen de volgende keer wat extra bankjes neer te zetten.
* Iemand merkte op dat er teveel bier uit flesjes werd gedronken en kwam met
de suggestie dat de kroezen beter moeten worden opgeruimd. Bij deze de
oproep aan iedereen: Breng je kroes even terug naar de bar (tenzij je hals over
kop voor de schout en haar rakkers op de vlucht moet natuurlijk :-)
* ”De roothuyden waren te stereotype gekleed”. Tja. Dat is helaas waar. We
willen onze kostuummakers echter niet tot wanhoop drijven. Misschien de
volgende keer beter.
* De enorme hoeveelheid kleine rekwisieten verbaasde wederom enkele
deelnemers. De conclusie daarbij was dat het een goede toevoeging was voor de
sfeer.
* Over de special effects las ik een hele leuke opmerking: “Als zelfs de
brandweer komt kijken, is het aardig gelukt”. Dit sloeg op een rookpot,
afgestoken om de brand in een huisje te simuleren. Heel fijn dat de deelnemers
er veel plezier aan hebben beleefd. We vrezen echter dat de tweede keer de
brandweer er minder hard om kan lachen, dus zullen we in de toekomst wat
minder heftig uitpakken. Vooral doordat er luidkeels “Brand, brand!” werd
geroepen, schijnen de omwonenden alarm te hebben geslagen.
* Over de componenten waren enkele klachten. Er was bijvoorbeeld te weinig
ijzer in het spel en de componentenbakken waren niet goed bijgevuld. Dat is
een punt om de volgende Puerto goed op te letten. We zijn op dit punt wat te
makkelijk geworden.
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* “De plastic schatkistjes zijn lelijk”. Eigenlijk een compliment. De andere
spullen zijn blijkbaar erg mooi. Ze vervangen is wellicht teveel gedoe, maar ze
minder plastic maken is zeker een optie.
* De groep joden had zeer terechte kritiek. Door ons geharrewar over hoe en
waar hun kampje zou komen, hebben ze geen extra aankleding meegenomen.
Dat is natuurlijk zonde. Onze excuses! Neem volgende keer graag lekker veel
spullen mee en kleed het kampje mooi aan :-)
* De aanwezigheid van de scouts stoorde erg op zaterdag. Helaas is dit een van
de minpunten van het prachtige terrein. We zullen dit op de koop toe moeten
nemen.

Het Spel
* Het kwartje van Stuyvesant. Dit ontstond tijdens het spel. Helaas heeft het tot
gevolg gehad dat bierdrinken voor veel mensen een stuk minder interessant
werd. Het was een logische gang van zaken (waarover we niet kunnen
uitwijden), maar drukte wel op de innerlijke mens en op de baromzet.

* Iemand merkte op dat de dreiging van de Britten helaas niet omsloeg naar
daadwerkelijk geweld en het evenement daardoor te tam bleef. Aan de ene kant
is Puerto geen episch evenement vol geweldsexplosies, anderszijds hadden we
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wel verwacht dat er vanaf zaterdagmiddag/-avond vanuit de roothuyden iets zou
gebeuren. De flow van het spel dicteerde echter dat het anders ging. En daar
willen we op zo'n moment geen inbreuk op maken om het verloop naar een door
“het scenario” gewenste kant op te dwingen.
* Elders las ik dat een plotlijn (rond een brief met geheimzinnige inhoud) niet
adequaat werd opgepakt door de spelleiding. In dit geval is de brief het spel
ingebracht, gaan rondzwerven en heeft zo veel spel gegenereerd (dat lezen we
dan weer in de verslagen), wat uiteraard niet voor iedereen zichtbaar is. Het is
bij Puerto Diablo niet gangbaar of nodig dat zo’n lijn voor zondagmiddag
“opgelost” moet zijn. Het is maar net wat de deelnemers er mee doen.
Vermoedelijk gaat dit verhaal nog een staartje krijgen...

Informatie
* Veel mensen vonden de oude site fijner qua sfeer. Ook werd geklaagd over de
vele missende foto’s en enkele dode links. Blijkbaar moet de site vaker
nagekeken worden. Webmeesters ?! (Stuur de webmeester dan ook even een
mailtje zodat hij zaken kan controleren en eventueel aanpassen, red.)
* Bij de vragen over de stukjes in de Foliant kwam er uit dat veel mensen deze
niet meer lezen sinds hij digitaal wordt aangeboden. Helaas. Het papieren
tijdperk is ten einde gekomen.
* De informatiedag: Voor de eerste Puerto was deze essentieel. Ondertussen
beginnen veel mensen zich te vragen of deze uberhaupt nog nodig is. Het wordt
steeds meer een herhaling van bekende zaken. We zullen hier eens flink over
gaan brainstormen.
* Sommige mensen vinden hun briefing te summier. Een goede suggestie was
of de door deelnemers ingestuurde informatie en/of verslag in de achtergrond
van hun personage kan worden ingevoegd om zo alles bij elkaar te houden.

Nuttige tips en wenken
* Kijk drie keer na of je een dubloen (goud) of een mat (zilver) in handen hebt.
Dit verschil is zeker bij kaarslicht erg lastig te zien. Iemand mopperde dat we te
weinig geld hebben meegegeven, maar achteraf hoorden we dat iemand bij het
geld wisselen met deze persoon er bijzonder goed vanaf kwam.
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* Lees allen a.j.b. voor het evenement begint de regels over verwondingen en
ziektes goed door! Meestal heb je deze amper nodig, maar als er plotseling
heftige dingen gebeuren, is het zaak snel en correct te handelen.
* We hebben geconstateerd dat er flink wat ‘gesjoemeld’ wordt met verbandjes.
De regels over het verbinden van wonden staan duidelijk in het boekje. Om
even op te frissen: ”Wanneer een personage verwond wordt, gaat er op de
locatie waar het geraakt is de hoeveelheid trefpunten (afhankelijk van het
wapen) af. Dit wordt aangegeven door 1 of meerdere "W"s.
Voorts heeft het personage nu een bloedende wond. D.w.z. iedere 30 minuten
verliest hij/zij een trefpunt op de romp. Deze punten worden aangegeven met
een "B". Hoeveel wonden een personage ook heeft; het verliest maximaal 1
trefpunt per 30 minuten. Op een bloedende locatie wordt een rode bloedstikker
geplakt, die pas verwijderd mag worden als de wond is verbonden.”

Dit verbinden kan alleen gedaan worden door iemand met de vaardigheid
“wonden verbinden”.
”Wonden verbinden
Niveau: Beginner, Voorwaarden: geen, Leermeester: Nee
Beschrijving: EHBO, als deze vaardigheid niet wordt toegepast op wonden,
blijven deze bloeden(1 trefpunt op de romp/30 minuten). Verbinden kost 1
verbandje. Dit verband moet 1 uur blijven zitten, anders gaat de wond weer
open.
Benodigde Hulpmiddelen: Verbinden kost 1 verbandje.”
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We gaan er vanuit dat het gemak waarmee deelnemers soms even een verbandje
omdoen zonder de juiste vaardigheid te bezitten, voortkomt uit onbekendheid
met het spelsysteem. Dit systeem is gebaseerd op het elkaar veelvuldig nodig
hebben tijdens het spel. Door dit soort regels te negeren verliest het spel veel
van haar charme. Daarom het dringende verzoek om voor het evenement de
regels aandachtig door te nemen...
* Een aantal deelnemers klaagde over het grote verschil tussen figuranten en
spelers qua vaardigheden. Allereerst moet worden opgemerkt dat een
gemiddelde soldaat, straatveger of barmeid die figurant is, niet boven de
gemiddelde speler uitkomt qua vaardigheden. In de regel zijn ze qua middelen
en vaardigheden eerder minder bedeeld. Het klopt echter wel dat diverse lieden
zoals ervaren handelaren, officieren, de schout en de gouverneur flink wat meer
in hun mars hebben. De voornaamste reden echter is speltechnisch. Door de
aanwezigheid van zoveel kennis, is het voor spelers makkelijker om aan een
leermeester te komen. Een andere reden is dat het wel heel vreemd zou zijn als
een oude rot net zoveel kan en weet als de eerste de beste sukkelaar.
Wat ons echter ook opvalt en wat we erg jammer vinden, is dat sommige
figuranten de neiging hebben om hun vaardigheden, kapitaal, inzicht in
scenariozaken voor zichzelf te houden of met een select groepje andere
figuranten te delen. Hoewel dit vanuit het spel vaak verklaarbaar is, was dit niet
de insteek van de scenarioschrijvers en daarom gaan we ons erop richten de
figuranten directer aan te sturen om zodoende het spel meer open te gooien.

Tot slot
Aan de enorme lijst met alternatieve namen
voor het “Dorstige Hert” kan ik weer twee
nieuwe toegvoegen:
-Het Hoerige Hert
-Het Brakke Hert

Sander ten Napel
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Operation Overlord

In conferentieoord ‘De Leijsterberg’ vindt een heel bijzondere bijeenkomst
plaats. Sterrenschepen zakken onopgemerkt door aardse detectiesystemen
omlaag door de dampkring, teleportatiecirkels worden geactiveerd en poorten
vanuit andere dimensies openen zich. Duistere figuren verzamelen zich in het
conferentiecentrum, alwaar een tijdelijke wapenstilstand heerst tussen alle
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aanwezigen. Het is een vergadering van het Kwaad, verzameld uit de verre
uithoeken van het multiversum. De Meesters en Meesteressen van de Duisternis
zijn samengekomen om voor eens en voor altijd een oplossing te vinden voor
hun allergrootste probleem: Captain Galaxy. De vergadering heeft als doel een
plan te ontwerpen om voor eens en voor altijd een eind te maken aan Captain
Galaxy, de kwelling die steeds opnieuw het uiteindelijke doel verijdeld – de
Ultieme Overheersing van het Multiversum.
Het plan is om de Aarde te veroveren en Captain Galaxy in een valstrik te laten
lopen. Maar daar is coördinatie voor nodig en samenwerking, iets waar de Evil
Overlords niet echt goed in zijn. Ze moeten bovendien een leider kiezen – een
Ultimate Overlord om de hele operatie te leiden. Wie dat gaat worden en hoe
Captain Galaxy verslagen moet worden, wordt tijdens de conferentie bepaald
op een door de deelnemers zelf uitgedachte manier.

Baldrick: “I have a cunning plan.”

Heb je er altijd al eens van gedroomd om een Kwaad genie te spelen,
ruimtevloten aan te sturen of vanuit je geheime laboratorium de wereld te
ontvolken? Hier is je kans! Doe mee met Operation Overlord en verover de
wereld.
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Het evenement
Duur: van zaterdag op zondag van
18:00 tot ongeveer 1:00 uur
Datum: 14 november 2009
Locatie: Ergens in Leiden
(locatie is nu nog geheim)
Aantal deelnemers: max. 40
(alleen spelers, geen figuranten)
Leeftijd: 18+
Kosten: 20 euro
Inschrijving opent op 1 september 2009
Organisatoren:
Don Kwast, Johan Andree, Sander ten
Napel en Renz Klerks
Contactpersoon:
Don Kwast: overlord@arcana.nl
Overnachting: Niet inbegrepen, maar wie dat wil kan in overleg met de
spelleiding mogelijk ergens onderdak vinden.
De drank is bij de prijs inbegrepen – er zal bier, wijn, limonade en fris aanwezig
zijn. Eten dienen de deelnemers zelf mee te brengen in de vorm van hartige
taart, salades, brood of soep. Er is een keukentje waar dingen opgewarmd
kunnen worden. Gedurende het spel zal steeds gelegenheid zijn om te eten en te
drinken in de vorm van een lopend buffet.

Don Kwast
p.s. van de Redaktie: Zorg voor een goede voorbereiding en voorkom veelgemaakte fouten:
http://www.proft.org/tips/evil.html (de redactie is uw beste vriend)
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Betalen bij Arcana met iDEAL
Wie onze website in de gaten houdt, weet het al: sinds een paar maanden zijn
we naar een andere bank overgestapt. In dit korte stukje wil ik even
verduidelijken waarom we van bank gewisseld zijn, en wat er voor jullie als
leden nu verandert.
Sinds jaar en dag bankieren wij bij de Fortis bank. Dit deden we niet omdat we
het zo'n geweldige bank vonden, maar omdat de bank waar we oorspronkelijk
bij zaten in de Fortis Groep opgegaan is. Fortis had geen betalingspakket dat
gericht was op verenigingen, dus we zaten vast aan een zakelijke rekening,
waarbij de dienstverlening niet echt aansloot op onze behoeften, en de kosten
aan de hoge kant waren. Bovendien kregen we nauwelijks rente over ons
spaargeld, en was het niet mogelijk om iDEAL op onze website aan te bieden
zonder dat dit honderden euros per jaar zou gaan kosten. Bij elkaar waren dit
voor ons voldoende redenen om het ongemak van het overstappen voor lief te
nemen en op zoek te gaan naar een betere bank.
Begin dit jaar ben ik daarom op onderzoek uit gegaan, en heb de tarieven en
rentepercentages vergeleken. Met de eis dat we betaalbaar iDEAL wilden
aanbieden op de website, kwam ik hiermee uit bij de ABN-Amro. Deze bank
heeft veel ervaring met verenigingen, en ze bieden een mooi product aan dat
goed past bij verenigingen als de onze. Zo hoeven we een groot deel van de
transactiekosten niet te betalen, en krijgen we een hogere rente over het geld op
onze spaarrekening. Van het geld dat we hiermee overhouden, kunnen we het
gemak van iDEAL-betalingen aanbieden aan onze leden (jullie dus).
Voor degenen die niet weten wat iDEAL is: dit is een methode om
internetbetalingen te doen via de internetbankierafdeling van je eigen bank. Als
je je op onze website inschrijft voor een evenement, en je kiest voor betalen via
iDEAL, dan wordt je direct doorgestuurd naar de website van je bank, waar de
betaalopdracht al voor je klaar staat. Hier kan je de betaling op de voor jouw
gebruikelijke manier authoriseren, en wordt vervolgens bij ons je inschrijving
direct verwerkt. Het implementeren op mijn.arcana.nl bevindt zich nu nog
in een testfase, maar de bedoeling is dat het vanaf de inschrijving voor Elerion
30 mogelijk is met iDEAL te betalen.
Voor diegenen die niet via internet willen of kunnen bankieren, of die geen
Nederlandse bankrekening hebben, is het ook nog steeds mogelijk om op de
gebruikelijke manier geld over te maken. Het nieuwe rekeningnummer is
61.82.89.224 ten name van Rollenspelvereniging Arcana, te Delft. Voor
internationale betalingen zijn de gegevens: IBAN NL65ABNA0618289224,
BIC ABNANL2A. Betalingen via de oude bankrekening zijn nog mogelijk tot
aan Elerion 29, daarna zal deze rekening worden gesloten.
Robin Gilijamse
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Filmrecensie “The Gamers”
Film: The Gamers
Jaar: 2002
Regie: Matt Vancil
Uitgebracht door:
Dead Gentlemen Productions
Deze film valt heel kort samen te
vatten; gamers spelen een RPG
en de scènes wisselen af tussen
de spelers rond de tafel en hun
personages in de fantasy wereld.
Dat is een recept voor een draak
van een film, no pun intended.
Het is nog een low-budget
productie, ook. De CGI effecten
zijn hier en daar duidelijk
geïmproviseerd. Het verhaal stelt
weinig voor, van enig plot is
eigenlijk geen sprake.
Daar staat tegenover dat er echt
goede grappen in zitten, tussen
de bekende cliché's. De acteurs
zijn leuk en goed gecast. Het
gebrek aan verhaal stoort eigenlijk niet. Het is een RPG-sessie, en iedereen die
wel eens overwogen heeft om zijn of haar RPG sessies tot een boek te
verwerken, weet dat dit eigenlijk niet kan. Een film is dus al helemaal niet te
doen. Dat het dus toch gelukt is, is een prestatie op zich.
De makers zijn duidelijk zelf spelers; de hele film is een opeenvolging van
bekende situaties; van de speler die er niet is (en wat doe je dan met zijn
personage?) tot de rogue die de regels tot het breekpunt oprekt om een ‘back
stab’ te maken. Hier en daar zie je dus de grappen wel aankomen, maar het
acteerwerk maakt er meestal toch wel wat leuks van. Bij vlagen is het zelfs
hilarisch leuk. De herkenbaarheid doet de rest. Het einde is helaas wat
geforceerd en wil te graag ‘onverwacht’ zijn.
Al met al een aanrader, maar verwacht geen gelikte Hollywood productie.
Bezoek de webpagina: http://gamers.deadgentlemen.com/

David Dylan Jessurun
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Puerto Diablo 7 - 2010
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Gezocht: Redactielid (laatste oproep)
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 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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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 4 - najaar 2009:
Nummer 1 - winter 2010:
Nummer 2 - voorjaar 2010:
Nummer 3 - zomer 2010:

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

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
Augustus 2009
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
“Gezellig Samenzijn”. De locatie is nog niet bekend; houd 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 “Gezellig
Samenzijn”, een rollenspel weekeinde in fantasy sfeer. Locatie: “Het
Mussennest” te Otterloo. Voor meer informatie kan je bellen met 076 – 520 92
31 (Mariëlle Klerks of Eric Vinken, doordeweeks van 18:30 uur tot 22:00 uur
en in het weekeinde) of kijk op onze website: www.arcana.nl
Oktober 2009
16 t/m 18 oktober 2009
Vortex organiseert Moots. Zie http://the-vortex.nl/ voor meer
informatie.
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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/
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

14 t/m 15 november 2009
Rollenspelvereniging Arcana organiseert: Operation Overlord. Lees het stuk
in deze Foliant en houd de website (www.arcana.nl) in de gaten voor meer
informatie. Locatie: Leiden. Inschrijven kan vanaf 1 september 2009.
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
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Maart 2010
26 t/m 28 maart 2010
Rollenspelvereniging Arcana organiseert: Elerion live XXX. Locatie: “de
Hoffbauer” in Zutendaal (België). Houd de website en komende Folianten in de
gaten voor meer informatie.
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). Houd 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. Zie tevens de
aankondiging in deze Foliant. Houd de website (www.arcana.nl) in de gaten
voor meer details.
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DRUKWERK

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