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De Foliant 

Jaargang: 16 

Nummer: 1 

November 2010 

 

 

De Foliant is een uitgave van rollenspelvereniging Arcana. De Foliant 

verschijnt vier maal per jaar en wordt ter beschikking gesteld aan leden van de 

vereniging. Aan niet-leden die een exemplaar van de Foliant willen ontvangen, 

wordt verzocht contact op te nemen met de redaktie. 

 

Redaktie-adres: Rollenspelvereniging Arcana 

 Dr. van Stratenweg 540,  4205 LL  Gorinchem 

 

Arcana informatiepunt: 

Telefoon: 076 - 52 09 231 (Mariëlle Klerks en Eric Vinken, bellen van 18:30 

uur tot 22:00 uur of in het weekeinde) 

E-mail adres: info@arcana.nl 

Website: http://www.arcana.nl 

 

Redaktie de Foliant: Maarten Scherpenzeel, Marco Lammers. 

 

 

Oplage: n.v.t.,  2010 Rollenspelvereniging Arcana 

 

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

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

advertentie kun je hier ook terecht. 

 

Inhoud 
 

Beste leden, ................................................................................................................................ 4 

Verslag Algemene Ledenvergadering ........................................................................................ 5 

Puerto Diablo 7 - 2010 ............................................................................................................. 16 

Gratis naar Elerion! .................................................................................................................. 18 

Operation Overlord................................................................................................................... 19 

Achter de schermen van... ........................................................................................................ 20 

Algemene mededelingen Arcana.............................................................................................. 22 

Agenda...................................................................................................................................... 24 



 4 

Beste leden, 
 

 

we zouden het met de grote sneeuwdekens bijna missen, 

maar de dagen worden weer langer en het nieuwe jaar is weer begonnen. Met 

het nieuwe jaar staan ons ook weer vele mooie weekeinden te wachten op mooie 

locaties. Een flinke hoeveelheid leden is alweer druk bezig met de daarvoor 

noodzakelijke voorbereidingen. Allereerst moest er echter nog vergaderd 

worden. Wellicht kwam het door de koude, maar er waren niet voldoende leden 

aanwezig om wijzigingen in de statuten te effectueren. Er wordt nog gekeken of 

er vóór de volgende ledenvergadering, over bijna een jaar, een stemming plaats 

kan vinden over een nieuw type leden, de junioren. Meer hierover is te lezen in 

het verslag van de algemene ledenvergadering. Tijdens de ALV is tevens een 

lootje getrokken om te bepalen wie er gratis aan de volgende Elerion live mee 

mag doen. Wie dat is, gaan we hier natuurlijk niet verklappen, maar is verderop 

in de Foliant te vinden. 

In deze Foliant is tevens een verslag van Operation Overlord te vinden. Dit was 

een éénmalig evenement waarin de ‘deelnemers’ zich konden meten met 

Captain Galaxy. Wat ervan geworden is, kunnen jullie lezen in het artikel dat 

vreemd genoeg als titel Operation Overlord heeft. 

Ook is er door De Redaktie een nieuwe rubriek in het leven geroepen: “Achter 

de schermen van...” Hierbij wordt, in elke uitgave, een andere kijk gegeven op 

de organisatie van evenementen van Arcana. Maarten (als nieuw redactielid) 

heeft hierbij het voortouw genomen, door een eerste artikel te schrijven over de 

kookploeg bij Elerion en De Bron. 

De komende evenementen van Arcana willen we tenslotte ook nog onder de 

aandacht brengen, te beginnen met de 30
e
 Elerion live in maart. In mei is 

natuurlijk alweer de vierde editie van De Bron en in juni is de zevende Puerto 

Diablo aan de beurt. Nieuw dit jaar bij Arcana is een evenement voor jongeren 

tussen de 8 en 14 jaar “De landen van Lamorak”. Dus voor jong en oud 

voldoende evenementen om naar uit te kijken. 

Als laatste nog een noot over de agenda: deze zal, in de loop van dit jaar, 

aangepast worden. Het is de bedoeling om de agenda in te korten en alleen nog 

activiteiten van Arcana te vermelden, dit omdat de opmaak van de agenda en de 

controle van alle gegevens relatief veel tijd kost. Op de Arcana website is 

overigens altijd een actuele en uitgebreide agenda te vinden. 

 

 

De Redaktie wenst u een fijne winter, 

 
Marco Lammers en Maarten Scherpenzeel. 
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Verslag Algemene Ledenvergadering 
 

 

In “Café de V” te Delft is op zondag 31 januari 2010 de ALV van 2010 

gehouden, nadat bleek dat de Koornbeurs niet open was en niemand bereikbaar 

was om hiervoor te zorgen. Het aantal aanwezige leden varieerde gedurende de 

vergadering van 21 tot 23 leden. 

 

 

1. Opening 
 

De voorzitter opent de 

vergadering om 16:19 uur. 

 

 

2. Agenda 
 

De agenda wordt vastgesteld 

zoals aangekondigd. 

 

 

3. Post 
 

Er wordt nog nauwelijks fysieke post ontvangen, bijna alles wordt ontvangen 

per e-mail. Naast de gebruikelijke inschrijvingen, rekeningen, etc. is er geen 

bijzondere post te vermelden. 

 

 

4. Mededelingen 
 

De voorzitter kondigt De Landen van Lamorak aan, Marielle Klerks geeft 

namens De Landen van Lamorak een introductie met korte uitleg en de 

uitgangspunten van het evenement. Het evenement is bedoeld voor kinderen 

van 8 tot 14 jaar, totdat ze met De Bron mee mogen. Het is de bedoeling om het 

eerst één jaar aan te kijken (3 maal 1 dag) en daarna kijken we of het voor 

herhaling vatbaar is. 

De penningmeester deelt mede dat de administratiekosten voor het annuleren 

verlaagd worden. Deze werden nog berekend op basis van portokosten en 

dergelijke. Het was tot op heden € 12,- en het wordt € 6,- als de deelname € 20,- 

of meer is en € 3,- als de deelname goedkoper is dan € 20,-. De voorwaarden 

voor annulering blijven ongewijzigd. 
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5. Notulen ALV 25 januari 2009 
 

Na een korte leespauze neemt de voorzitter de notulen van vorig jaar door. Er 

komt een opmerking vanuit de PR groep dat de samenstelling voor 2010 

gewijzigd is. Verder zijn er geen opmerkingen. 

 

 

6. Jaarverslag secretaris 
 

Leden 

In 2009 had Arcana 251 leden, waarvan er 1 nog moet betalen. 

Dat is een stijging van 12 leden (+ 5%) ten opzichte van 2008. 

 

Inmiddels hebben zich al 174 leden ingeschreven voor 2010, waarvan er 52 nog 

niet betaald hebben. Voor 2010 wordt een wat grotere stijging verwacht 

vanwege het nieuwe evenement voor kinderen “De Landen van Lamorak”. 

 

Ledenlijst 

Voorheen werd de ledenlijst met enige regelmaat als bijlage bij de Foliant 

gevoegd. Sinds de Foliant niet meer op papier wordt verspreid is dit niet meer 

mogelijk. Omdat Arcana regelmatig vragen ontving over de ledenlijst is deze 

sinds kort beschikbaar op http://mijn.arcana.nl. De ledenlijst bevat de 

naam, woonplaats en e-mail adres van de leden. 

 

Iedereen die in het huidige jaar of in het afgelopen jaar lid was van Arcana en 

zijn lidmaatschap betaald heeft, wordt vermeld op de ledenlijst. Op de pagina 

‘Mijn gegevens’ kan ieder lid aangeven of hij wel of niet op de ledenlijst 

weergegeven wil worden. 

 

De ledenlijst bevat op dit moment 164 leden. 

 

Digitaal inschrijfsysteem en iDEAL 

Sinds 2009 maakt ook Puerto Diablo volledig gebruik van het inschrijfsysteem 

op http://mijn.arcana.nl, waarmee alle grote evenementen van Arcana 

het systeem gebruiken. Inschrijven voor wapenworkshops en dergelijke gebeurt 

nog steeds via e-mail. 

In 2009 is het tevens mogelijk geworden dat de leden hun inschrijving voor een 

evenement direct via iDEAL betalen. De gewone handmatige overschrijving is 

natuurlijk ook nog steeds beschikbaar voor de buitenlandse leden en iedereen 

die iDEAL niet wil of kan gebruiken. 
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Het voordeel van iDEAL is dat de betalingen direct voldaan worden, waardoor 

Arcana een duidelijker overzicht heeft en de deelnemer niet vergeet te betalen 

(of te laat betaalt – de volgorde van betaling is leidend). Inmiddels wordt door 

veel leden gebruik gemaakt van de mogelijkheid om via iDEAL te betalen. 

 

Maandelijkse nieuwsbrief 

Eind 2009 is Arcana gestart met het maandelijks verzenden van een digitale 

nieuwsbrief. Doordat Arcana steeds meer activiteiten en evenementen 

organiseert, ontstond de behoefte de leden daar vaker over te informeren dan 

één keer per kwartaal in de Foliant. Om te voorkomen dat de leden overspoeld 

worden met losse mailtjes van ieder evenement, worden deze berichten 

gebundeld in de maandelijkse nieuwsbrief. 

 

De nieuwsbrief wordt verzonden naar iedereen die in het huidige jaar of in het 

afgelopen jaar lid was van Arcana, daarna stopt de verzending automatisch. Op 

http://mijn.arcana.nl kan ieder lid aangeven of hij de nieuwsbrief wel 

of niet wil ontvangen. 

In 2009 zijn er 4 nieuwsbrieven verstuurd, namelijk: 

• 00 - de aankondiging; 

• 01 - de nieuwsbrief van november; 

• 02 - de nieuwsbrief van december; 

• De uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering. 

De nieuwsbrief werd in 2009 maandelijks naar ruim 280 leden verstuurd. 

 

Er komt een vraag of het telefoonnummer toegevoegd kan worden aan de 

ledenlijst. Dit is binnen het bestuur al uitgebreid besproken en de verwachting is 

dat veel leden niet met alle gegevens op de ledenlijst willen. Het telefoon-

nummer kan per e-mail gevraagd worden. 

 

Er komt een vraag of de lijst niet digitaal met de Foliant meegestuurd kan 

worden, maar dat is lastig in verband met de Wet Bescherming 

Persoonsgegevens. 

 

Er wordt voorgesteld om de ledenlijst alleen inzichtelijk te maken voor leden 

die ook daadwerkelijk hun lidmaatschap voor het huidige of vorige jaar betaald 

hebben. Op deze manier wordt voorkomen dat iedereen die zich ‘zomaar’ 

registreert de ledenlijst kan inzien. Dit zal zo spoedig mogelijk gerealiseerd 

worden. 

 

Het jaarverslag wordt goedgekeurd, met 22 stemmen voor en 1 onthouding. 
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7. Geschillencommissie 
 

In 2009 waren er geen geschillen. De voorzitter bedankt en ontslaat de 

bestaande commissie. 

De nieuwe commissie bestaat uit Evert Jansen, Jimmy Raaijmakers en Richard 

Jansen. Reserveleden zijn Eric Vinken en Marco Lammers. De voorzitter wenst 

de geschillencommissie veel succes. 

 

 

8. Jaarverslag penningmeester 
 

De aanwezige leden krijgen een kopie van de balans over 2009, de winst en 

verlies rekening over 2009, en de begroting voor 2010. 

 

Balans: 

• Aantal bankrekeningen staan op € 0,-, dit komt door het overstappen van 

bank (van Fortis naar de ABN Amro). Het grootste deel van het geld staat 

op de nieuwe spaarrekening. Er wordt gevraagd hoe veilig het geld staat, 

zolang we minder dan 4,4 miljoen euro aan activa hebben, vallen we als 

vereniging onder het depositogarantiestelsel en is het geld dus 

gegarandeerd tot € 100.000,-. De rente is niet spectaculair maar wel 

marktconform. 

• De algemene reserve is ongeveer € 8500,- zodat een volledig evenement 

opgevangen kan worden als dat nodig is. De reserve van Elerion zal voor 

een groot deel gespendeerd worden aan een dure locatie. 

• Debiteuren en crediteuren zijn betalingen die in 2009 geboekt zijn maar 

nog niet betaald zijn. Alleen de Mystic Fair uit 2008 weigert te betalen (€ 

100,-), de penningmeester wil dit bedrag afschrijven. 

• De voorraad wordt sinds dit jaar anders bijgehouden. Alles wat te 

goedkoop of bederfelijk is, wordt niet meer bijgehouden, alleen matten en 

kernen worden nog bijgehouden. Alle overige materialen zijn 

afgeschreven, vandaar een klein verlies van ongeveer € 150,-. 

 

De winst over 2009 komt uit op € 1666,91. 

 



 9 

 

Winst & verlies rekening 

• De rente is relatief hoog vanwege de overstap van bank, de oude bank 

heeft de rente in november uitbetaald. 

• Roerende goederen: er zijn een aantal tenten en een kleurenprinter 

aangeschaft. 

• Onvoorzien: 2 debiteuren zijn gecorrigeerd: 

• Een wapenverhuur bij de Bron, dit verklaarde het kasverschil van de 

Bron. 

• De voorraad van Elegast was voorheen verkeerd berekend en dat is 

nu gecorrigeerd. 

• Elegast doet sinds 2009 niet meer mee met de gezamenlijke 

materiaalinkopen. 

 

Het saldo is negatief door de roerende goederen en onvoorzien. 

 

Algemene evenementen 

Er is in 2009 een wapenworkshop gehouden, hiervoor is materiaal ingekocht. 

De Horror werd ook goed bezocht, de eerstvolgende Horror heeft een potje van 

zo’n € 450,- maar er zijn vooralsnog geen plannen voor het volgende 

evenement. 

 

Puerto Diablo 

Puerto Diablo heeft ook goed gedraaid, maar komt negatief uit door het 

inkopen van de kernen uit de voorraad van Arcana. Puerto Diablo doet sinds 

half 2009 niet mee met de gezamenlijke materiaalinkopen van Arcana. 

Het eten is nu anders berekend omdat een deel eerder uit eigen zak betaald werd 

en is daardoor hoger uitgekomen. Daarnaast zijn er kratten aangeschaft voor de 

opslag. 

 

Elerion 

Elerion 28 is volgens begroting gedraaid. Vóór Elerion 29 is er wat aan de 

opslag gedaan waardoor de kosten daarvoor bij Elerion 29 terecht zijn 

gekomen. Desondanks is er op beide evenementen winst gemaakt. 

 

De Bron 

Het transport was goedkoop door een slimme constructie bij het verhuurbedrijf 

waardoor een dag minder betaald hoefde te worden, in 2010 zal het 

waarschijnlijk volgens begroting zijn omdat de betreffende medewerker daar 

niet meer werkzaam is. 
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Operation Overlord 

Het inschrijfgeld was verhoogd ten opzichte van de begroting en het evenement 

was druk bezocht. Het saldo gaat naar de Algemene Reserve aangezien het een 

eenmalig evenement was. 

 

De financiële commissie heeft het jaarverslag van de penningmeester 

doorgenomen, en deelt het volgende mede: 

• Complimenten voor het overstappen naar een andere bank, andere 

boekhoud software en het opzetten van de iDEAL betaalmogelijkheid. 

• De controle van de boekhouding wordt sterk vergemakkelijkt door het 

lage aantal kas betalingen. 

• Alles is gecontroleerd en er zijn geen malversaties gevonden. 

• Debiteuren zijn onder controle, alleen is er een afschrijving van € 100,- 

omdat de Mystic Fair niet wil betalen. 

• Er dient een oplossing gevonden te worden voor leden die hun 

lidmaatschap buiten http://mijn.arcana.nl om betalen en zich 

daarna inschrijven voor een evenement waarbij het lidmaatschap 

nogmaals in rekening gebracht wordt. 

• Vorig jaar waren er problemen met de voorraad, die zijn er ook dit jaar 

weer. Het bestuur heeft hiervoor inmiddels een nieuwe regeling in het 

leven geroepen. 

• Alle evenementen hebben hun financiën onder controle en zijn in staat 

zichzelf financieel in stand te houden. Wel moet er meer structuur komen 

in het bewaren van bonnetjes en het overdragen hiervan aan de 

penningmeester. Scannen alleen is niet voldoende voor de 

belastingdienst! 

• Er is meer geïnvesteerd dan begroot, het bestuur moet zorgen dat er dit 

jaar geen verlies meer wordt gemaakt. Beter nog is dat het verlies van 

vorig jaar wordt gecompenseerd. 

 

Afschrijvingen op voorraad zijn jammer, maar dat is lastig te voorkomen omdat 

los inkopen per definitie duurder is. De overstap op een nieuw administratie-

systeem is goed gegaan, waarvoor complimenten. 

 

Op grond hiervan adviseert de financiële commissie om het verslag van de 

penningmeester goed te keuren. Het verslag van de penningmeester wordt 

goedgekeurd, met 22 stemmen voor en 1 onthouding. 

 

De voorzitter bedankt de penningmeester en ontslaat hem van verdere 

verantwoordelijkheid voor het jaar 2009. 
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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. 

 

 

10 & 11. Bestuur 
 

Aangezien er geen tegenvoorstel is ingediend, wordt het oude bestuur 

gedechargeerd en het nieuwe bestuur geïnstalleerd zoals aangekondigd: 

 

Voorzitter: Martin Welsh 

Secretaris: Ruben Schulz 

Penningmeester: Robin Gilijamse 

Evenementen coördinator: Marielle Klerks 

Bestuurslid beheer: Jeroen Vos 

 

 

12. Kinderevenement, juniorleden en statutenwijziging 
 

Er zijn niet voldoende leden aanwezig voor een statutenwijziging, de stemming 

wordt daarom niet gehouden. 

 

Er wordt voorgesteld dat er aan het begin of einde van een evenement een 

vergadering wordt gehouden waarop op dergelijke wijzigingen gestemd kan 

worden. Dit sluit echter leden uit die wel willen stemmen maar niet naar het 

betreffende evenement komen. 

 

Er wordt voorgesteld om tijdens de ALV een besluit te nemen zodat jeugdleden 

jonger dan 14 jaar minder lidmaatschapsgeld hoeven te betalen. Op deze manier 

is er geen statutenwijziging nodig. 

 

Er moet uitgezocht worden of kinderen bij deelname verzekerd zijn als ze niet 

lid zijn, maar uitgenodigd worden voor deelname. Het bestuur gaat zich hier 

verder in verdiepen. De voorzitter neemt contact op met de notaris. 
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13. Begroting 2010 
 

Algemeen 

• De contributie is berekend over 250 leden, de 240 leden op de begroting is 

een typefout. 

• De rente is ontvangen van de ABN Amro over een periode van 8 maanden, 

het bedrag is ongeveer even hoog als voorheen voor een heel jaar. 

• Administratie zijn voornamelijk bankkosten, het grootste gedeelte is voor 

iDEAL. In de kosten zijn per kwartaal 60 transacties inbegrepen, sinds 

september zijn er al ruim 120 transacties gedaan. 

• PR gaat investeren in wapens, omdat de reguliere wapens te snel slijten. 

• Roerend goed: er zijn plannen voor de aanschaf van tenten of een 

aanhangwagen, de keuze moet echter nog gemaakt worden. 

• Correctie debiteuren is de afschrijving op de Mystic Fair. 

 

Algemene evenementen 

Er is een wapenworkshop begroot. 

 

Puerto Diablo 

De prijs van de drankkaarten gaat omhoog. In 2009 was het resultaat hierop 

lager dan gebruikelijk. Volgens de begroting zal Puerto Diablo een winst 

maken waarmee de reserve op € 0,- zal komen. 

 

Elerion 

Voor Elerion 30 zijn er geen bijzonderheden. 

Voor Elerion 31 is een dure locatie geboekt waardoor het evenement verlies 

maakt. 

 

De Bron 

De Bron gaat investeren in nieuwe pakken, wapens en maskers. De reserve was 

€ 2000,- die hiervoor aangesproken wordt. Daarnaast worden er nog wapens 

voor de verhuur bijgekocht. 

Door de penningmeester wordt nog benadrukt dat het niet de bedoeling is dat de 

evenementen winst maken. De reserve moet hiervoor ingezet worden, zoals hier 

gebeurt. 

 

De Landen van Lamorak 

Dit worden 3 evenementen van 1 dag. De begroting is gebaseerd op 24 spelers 

en 20 figuranten per dag. Bij Lamorak 2010-1 worden investeringen gedaan die 

bij evenement 2 en 3 terugverdiend worden. In totaal wordt er € 100,- verlies 

begroot, maar dit is toegestaan voor een nieuw evenement. 

 

De begroting wordt unaniem goedgekeurd met 23 stemmen voor. 
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14. Commissies 
 

De activiteitencommissies zijn: 
 

Commissie De Bron 

• Jeroen Vos (eindverantwoordelijke) 

• Ruben Schulz (secretaris) 

• Esther Büller (penningmeester) 

 

Commissie De Landen van Lamorak 

• Jimmy Raaijmakers (eindverantwoordelijke) 

• Ruben Schulz (secretaris) 

• Marielle Klerks (penningmeester) 

 

Commissie Elerion 

• Esther Büller (eindverantwoordelijke) 

• Helma van de Ouwelant (secretaris) 

• Penningmeester is nog nader in te vullen 

 

Commissie Puerto Diablo 

• Renz Klerks (eindverantwoordelijke) 

• Raymond Kales (secretaris en penningmeester) 

• Sander ten Napel (scenario) 

 

Commissie Wapenworkshops 

• Ruben Schulz (eindverantwoordelijke) 

• Robin Gilijamse (penningmeester) 

 

De bestuurscommissies zijn: 
 

Commissie PR 

• Jimmy Raaijmakers (eindverantwoordelijke) 

• Jelle van Reeuwijk (penningmeester) 

• Joris Huijs (secretaris) 

 

Commissie Webpagina 

• Jeroen Vos (eindverantwoordelijk) 

• Gerbrand Vestjes (secretaris en penningmeester) 

 

Redactie Foliant 

• Marco Lammers (eindverantwoordelijk) 

• Maarten Scherpenzeel (redactielid) 
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15. WVTTK 
 

Er moet een nieuwe penningmeester voor Elerion gezocht worden. 

 

 

16. Rondvraag 
 

Richard Jansen en Raymond Kales hebben een locatie voor de volgende ALV in 

de aanbieding. 

Karin Westerbeek vraagt wat we van een forum vinden? Het bestuur vindt dit 

geen goed idee, omdat daar naar verwachting allerlei binnenspelse activiteiten 

plaatsvinden die dan weer door iemand van een kerngroep in de gaten gehouden 

zou moeten worden. 

 

 
 

Karin doelde meer op een mededelingenbord, bijvoorbeeld om een lift naar een 

evenement te regelen. Het bestuur kijkt of een andere oplossing mogelijk is. 

Jeroen Vos deelt mede dat de volgende ALV op 30 januari 2011 wordt 

gehouden, de locatie is nog nader te bepalen. 

Marielle Klerks houdt namens de kerngroep van Elerion de loting voor de gratis 

deelname als figurant. Kino Verburg wint. 

Evert Jansen maakt excuses voor het niet beschikbaar zijn van de Koornbeurs, 

het is hem vergeven. 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 17:58 en bedankt de aanwezige leden 

voor hun komst. 
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Naschrift: 
 

Tijdens de ALV is het nieuwe 

kinderevenement De Landen van 

Lamorak gepresenteerd. De commissie 

die het evenement organiseert, had 

voorafgaand aan de vergadering een 

voorstel voor de toe te passen 

leeftijdsgrenzen naar het bestuur 

gestuurd. Dit voorstel had tijdens de 

vergadering in stemming moeten worden 

gebracht en luidde als volgt: 

 

Deelname als speler staat open voor 

diegenen die op de dag van het 

evenement de leeftijd van 8 jaar hebben 

bereikt en niet ouder zijn dan 13 jaar op 

15 oktober van het jaar waarin het 

evenement wordt georganiseerd. 

Deelname als figurant staat open voor 

degenen die op de dag van het 

evenement de leeftijd van 18 jaar hebben Foto: Marielle Klerks 

bereikt  en  voor  degenen  die  16  of  17 

 jaar zijn en ten minste éénmaal aan De Bron hebben deelgenomen. De 

deelname van 16- en 17-jarigen wordt volgens de volgende schaal beperkt: 

 
 Spelers Figuranten waarvan max. aantal 16/17 jarigen 

Minimaal: 12 10 2 (20%) 

  24 20 5 (25%) 

  36 30 9 (30%) 

Maximaal: 48 40 12 (30%) 

 

Het bestuur neemt aan dat de ALV dit voorstel gesteund zou hebben, maar zal 

het voorstel alsnog aan de eerstvolgende ALV voorleggen. 

 

De penningmeester heeft in de begroting 2010 geen rekening kunnen houden 

met een gereduceerde contributie voor kinderen. Het bestuur zal in overleg met 

de organiserende commissie een oplossing zoeken. 

 
Martin ‘Bush’ Welsh 

voorzitter RSV Arcana 
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Puerto Diablo 7 - 2010 
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Gratis naar Elerion! 
 

 

De meeste van jullie zullen wel gezien hebben dat er voor Elerion 29 en 30 een 

kans was om GRATIS als figurant mee te gaan naar de live. Voor Elerion 29 

ging dat uiteindelijk niet door omdat onvoldoende figuranten zich hadden 

ingeschreven en betaalden voor de deadline... maar voor Elerion 30 schreven en 

betaalden 31 mensen vóór 1 januari. Daarmee werden twee zaken bereikt: 

 

A 31 figuranten ingeschreven, al enkele maanden vóór de live; 

• prettig voor de figurant die rollen krijgen die meer op hen geschreven 

konden worden; 

• prettig voor de spelers op de wachtlijst; 

• prettig voor de scenarioploeg die al gerichter kon gaan schrijven; 

• prettig voor de organisatie, omdat dan niet alle logistieke knelpunten op 

het laatste moment komen; 

 

<< OVERIGENS: er zijn nog figurantenplaatsen beschikbaar!!>> 

 

B één figurant mag gratis mee!! 

• Kino werd tijdens de ALV uit de stapel getrokken. Gefeliciteerd! 

 

Waarom hebben we dit nu gedaan? Vooral omdat we onze figuranten willen 

stimuleren zich sneller in te schrijven. Voorheen wisten we soms pas na de 

figurantendag, 2 weken voor de live, hoeveel figuranten we eigenlijk hadden. 

Onhandig voor de organsiatie in zijn geheel, maar vooral de scenario-ploeg en 

de kleding-ploeg. Daarnaast was het voor spelers maar afwachten of ze wel mee 

mochten; immers daarvoor moesten voldoende figuranten heben ingeschreven. 

 

Maar er zijn dus meer voordelen. De scenarioploeg weet welke figuranten er 

komen en welke wensen ze hebben. Dat maakt het mogelijk om jou als figurant 

beter passende rollen te geven. Op het laatste moment is er wat er is, en dat 

maakt de match van rol met figurant soms minder mooi dan we zouden willen. 

Voor de spelers is het belangrijkste voordeel dat ze korter op de getrapte 

inschrijving hoeven te wachten. Ze weten eerder dat ze ook echt mee mogen. 

 

We hopen dat figuranten zich vanaf nu sowieso sneller gaan inschrijven. We 

gaan wel nog door met de actie: voor Elerion 31 zullen we in ieder geval weer 

een GRATIS deelname verloten onder de figuranten die zich vroeg inschrijven! 

 
Namens de kerngroep, 

 

Jeroen Vos 
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Operation Overlord 
 

 

De vergadering van Evil Overlords om de vernietiging van hun nemesis 

Captain Galaxy te coördineren, was -op z'n zachtst gezegd- indrukwekkend. 

Niet alleen verschenen er beroemdheden als Team Rocket en Berlusconi rond 

de tafel, ook de zoon van Urex, de Lord of Darkness, de Lord of Hell en zelfs 

familie van Cthulhu waren van de partij. Alles was strak georganiseerd door 

Miss Green in samenwerking met Howard Alan Treeson. Het overleg liep dan 

ook ordelijk en doeltreffend. 

 

Het plan van de Vox Amnion om de gehele mensheid tot voedsel te reduceren 

werd van tafel geveegd door onder andere Odie Ramone, die stelde dat slavernij 

een veel beter plan was. De meesten waren het er wel over eens dat de mensheid 

een nuttige bron was van vermaak, geld en macht. Kortom, tot 

wereldvernietiging leidden de plannen zeker niet. Maar een plan om Captain 

Galaxy uit te schakelen kwam er wel. 

 

Tegen de tijd dat er een plan op tafel lag dat volgens Dr. Claw zo complex was 

dat het niet kon mislukken, vonden de verzorgers dat het tijd werd dit feestje te 

beëindigen. De patiënten van Dr. Rolo, een naam die volgens sommige van de 

meer ernstige gevallen toch echt een schuilnaam is van Captain Galaxy, leiden 

allemaal aan Roleplay Syndrome, een kwaal die zich met name onder 

rollenspelers op leeftijd voordoet. Kern van de kwaal is dat men gelooft dat het 

spel echt is en men niet meer kan ont-rollen. Maar met pillen werd iedereen 

genoeg gekalmeerd om met de bus terug te kunnen worden gebracht naar het 

instituut. Wij hopen dat de ervaring zal brijdragen aan een spoedig herstel van 

onze vrienden. 

 

 
De organisatoren, Renz / Sander / Johan A / Don 
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Achter de schermen van... 
 

 

...de keuken 
 

Er gaat veel tijd en moeite zitten in de voorbereiding van een live. Veel 

vrijwilligers helpen bij het maken van het scenario, kleding, rekwisieten 

etcetera. Ook de keuken maakt hier deel van uit. Maar de keuken is ook anders. 

Zij moeten na hun voorbereidingen nog hard aan de slag om ongeveer 135 

mensen een weekend actief te houden door ze met aanlokkelijk eten van energie 

te blijven voorzien en sommigen een goede bodem te geven voor de aanwezige 

alcoholische dranken. 

De keukenploeg, je ziet ze rond etenstijd en verder eigenlijk niet. Toch werken 

zij van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat voor de iedereen op de live. 

De keukenploeg begint al ruim van te voren met haar werk, want goede 

voorbereidingen zijn noodzakelijk om goed te kunnen werken. Voordat 

begonnen kan worden met het opstellen van het menu moet eerst de keuken 

worden geïnventariseerd. Heeft deze voldoende (koel)kastruimte, zijn er pannen 

aanwezig en voldoende tafels om aan te kunnen werken. Niet onbelangrijk voor 

het bepalen van het menu is het wel of niet aanwezig zijn van voldoende 

ovenruimte of een braadslede. Ook het tijdstip waarop de keukenploeg mag 

beginnen op een locatie is van belang. Het verschil tussen kom maar als je wilt 

of voor 16.00 uur mag je niet in de keuken maakt uit voor je voorbereidingstijd 

op de voor de keukenploeg zo drukke vrijdag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De keukenploeg van De Bron 3   Foto: organisatie van De Bron 
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Als de inventarisatie van de keuken is gedaan, kan er begonnen worden aan het 

menu. Daarvoor is het belangrijk de juiste gerechten te vinden. Hiervoor zijn 

natuurlijk goede recepten nodig die binnen de mogelijkheden van de keuken 

voor veel mensen te maken zijn. Dit kunnen zelfbedachte of aangedragen 

gerechten zijn. Ook wordt regelmatig gebruikt gemaakt van oude live 

klassiekers. Kunnen de kokers dan zomaar alles bedenken? Ja dat kan, maar er 

moet wel tijd en geld zijn om al die bedachte gerechten te maken. Daarbij 

moeten ze liefst divers en gezond zijn, bij elkaar passen en niet onbelangrijk, 

moet rekening gehouden worden met de verschillende allergieën van mensen. 

Deze mensen moeten natuurlijk ook kunnen eten zonder ziek te worden. 

Met het bedenken van het menu is de keukenploeg er nog niet. Veel gerechten 

moeten worden herschreven naar grote hoeveelheden en van elk gerecht moet 

een lijst worden gemaakt van de juiste hoeveelheid ingrediënten. Nadat dit 

gedaan is, moeten al deze ingrediënten ook vooraf worden gekocht. Je kan je 

voorstellen dat je geen mandje gebruikt om inkopen te doen voor 135 personen 

voor een heel weekeinde. Ook het (voor)sorteren van de gerechten in kratten en 

het transport naar de locatie wordt door de kokers gedaan. 

Eenmaal aangekomen op de locatie is er meestal weinig tijd om uit te rusten. 

Eerst moet het busje worden uitgeladen en alles wat niet direct nodig is, op de 

juiste plek worden opgeborgen. Bij aankomst van de figuranten en spelers 

dienen er broodjes en soep klaar te staan. Een paar uur later is het dan al tijd 

voor het avondeten. Dit maakt de vrijdag de drukste dag voor de kokers en ook 

de vermoeiendste. Een goede nachtrust is daarom ook noodzakelijk om het een 

heel weekend vol te houden. 

Als het zoveel werk is, waarvoor zou je het dan doen? Nu dat is voor iedereen 

anders. Factoren die meespelen zijn gezelligheid, eigen recepten maken, ego, 

waardering om er zo maar een paar te noemen. 

 

Geen koks, geen eten! 
 

Om jullie in de toekomst ook van eten te kunnen voorzien, zijn er echter wel 

koks nodig. Zoals sommigen van jullie weten, waren er afgelopen Elerion live, 

tot vlak voor het weekeinde, slechts drie koks op 135 deelnemers. 

Van één van deze vaste koks zal de komende live de laatste zijn. Zonder nieuwe 

aanwas zal daarna dan ook niet meer gekookt kunnen worden op de Elerion 

live. Denk je, ach dat maakt mij niets uit, ik vind dat eten dat ze maken toch niet 

lekker, ik kom het weekeinde wel door op chocoladerepen, chips en ander 

snoepgoed, dan hoef je niets te doen. Voor alle anderen het verzoek eens te 

bedenken of je zelf zin hebt een keer te koken of vrienden of familie die van 

koken houden te vragen om te gaan koken op de live. 

Wil je je aanmelden of zoek je meer informatie, stuur dan een e-mail naar 
info@arcana.nl 

 
Maarten Scherpenzeel. 
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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 2010: deadline 5 mei 

� Nummer 3 - zomer 2010: deadline 4 augustus 

� Nummer 4 - najaar 2010: deadline 3 november 

� Nummer 1 - winter 2011: deadline 2 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 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_elerion@arcana.nl Let op! Dit 

e-mail adres is aangepast, dus anders dan voorgaande keren. 

 

 

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_elerion@arcana.nl. [Let op! Ander e-mail adres.] 

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 

 

 
Marco Lammers 
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Agenda 
 

 

Maart 2010 
 

7 maart 2010 

LARP Zwolle organiseert Kids 1. Een ééndags-evenement voor kinderen van 6 

tot 15 jaar. Lokatie is de Ada’s Hoeve te Ommen. Zie, voor meer informatie, de 

website: www.larpzwolle.nl 
 

12 t/m 14 maart 2010 

Legendfalls organiseert Legendfalls VII. Zie voor meer informatie de website: 
www.legendfalls.nl 
 

19 t/m 21 maart 2010 

LARP Zwolle organiseert De Dwaler 9. Een rollenspel weekeinde voor 12 jaar 

en ouder. Zie, voor meer informatie, de website: www.larpzwolle.nl 
 

26 t/m 28 maart 2010 

Rollenspelvereniging Arcana organiseert: Elerion live XXX “Over de rooie”, 

een rollenspel weekeinde in fantasy sfeer. Locatie: “de Hoffbauer” in Zutendaal 

(België). 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 
 

 

April 2010 
 

4 april 2010 

LARP Zwolle organiseert Kids 2. Een ééndags-evenement voor kinderen van 6 

tot 15 jaar. Lokatie is de Ada’s Hoeve te Ommen. Zie, voor meer informatie, de 

website: www.larpzwolle.nl 
 

11 april 2010 

Rollenspelvereniging Arcana organiseert: De Bron 4 - deelnemersdag. 

Spelers & ouders worden verwacht vanaf 13:30 uur, figuranten vanaf 18:30 uur. 

Locatie: CafEETheater de Boulevard, St-Jansstraat 3a te Breda. 
 

18 april 2010 

Rollenspelvereniging Arcana organiseert een wapenworkshop. Deze 

workshop is voor deelnemers aan Arcana evenementen, deelnemers aan De 

Bron en De Landen van Lamorak hebben voorrang. Er is ruimte voor maximaal 

16 deelnemers. Locatie: Scouting de Burcht te Hilversum. Zie, voor meer 

informatie, onze website: www.arcana.nl 
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16 t/m 18 april 2010 

Charm organiseert Charm - XVIII. Zie voor meer informatie de website: 
www.charmlive.nl 
 

 

23 t/m 25 april 2010 

Maerquin organiseert het 26
e
 Koninkrijk Malatië Weekend. Zie voor meer 

informatie de website: http://deordevandedag.nl/index.php 

 

 

Mei 2010 
 

2 mei 2010 

LARP Zwolle organiseert Kids 3. Een ééndags-evenement voor kinderen van 6 

tot 15 jaar. Lokatie is de Ada’s Hoeve te Ommen. Zie, voor meer informatie, de 

website: www.larpzwolle.nl 
 

 

7 t/m 9 mei 2010 

Rollenspelvereniging Arcana organiseert: De Bron 4 “De Zwerm”. 

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

Locatie: kamphuis Ahoy in Oosterhout. 

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

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

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

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

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

wereld waarin je toverspreuken loslaat op je vijanden en vreemde raadsels 

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

De Bron 4 – “De Zwerm” 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. 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 
 

 

7 t/m 9 mei 2010 

LARP Zwolle organiseert Quon 11. Een rollenspel weekeinde voor 12 jaar en 

ouder. Zie, voor meer informatie, de website: www.larpzwolle.nl 
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30 mei 2010 

RSV Arcana organiseert KidsLARP: De Landen van Lamorak 2010-1. 

De Landen van Lamorak is een ééndagsevenement voor kinderen van 8 t/m 13 

jaar. Het evenement vindt plaats in en rond Kamphuis de Setersbergen in de 

bossen van Dorst (gemeente Oosterhout, nabij Breda). Bel, voor meer 

informatie, 076 – 520 92 31 (Mariëlle Klerks of Eric Vinken, in het weekeinde 

of doordeweeks van 18:30 uur tot 22:00 uur). Inschrijven is nog niet mogelijk, 

houd de Arcana website in de gaten voor het laatste nieuws! 
 

 

Juni 2010 
 

4 t/m 6 Juni 2010 

Rollenspelvereniging Arcana organiseert: Puerto Diablo 7. Het evenement 

vind plaats in het Scout Centrum Rotterdam te Capelle a/d IJssel. Zie tevens de 

aankondiging in deze Foliant. De inschrijving is geopend en er is nog plaats. 

Houd de website (www.arcana.nl) in de gaten voor meer details! 
 

 

Juli 2010 
 

18 Juli 2010 

RSV Arcana organiseert KidsLARP: De Landen van Lamorak 2010-2. 

De Landen van Lamorak is een ééndagsevenement voor kinderen van 8 t/m 13 

jaar. Het evenement vindt plaats in en rond Kamphuis de Setersbergen in de 

bossen van Dorst (gemeente Oosterhout, nabij Breda). Bel, voor meer 

informatie, 076 – 520 92 31 (Mariëlle Klerks of Eric Vinken, in het weekeinde 

of doordeweeks van 18:30 uur tot 22:00 uur). Inschrijven is nog niet mogelijk, 

houd de Arcana website in de gaten voor het laatste nieuws! 
 

 

September 2010 
 

3 t/m 5 september 2010 

Charm organiseert Charm - XIX. Zie voor meer informatie de website: 
www.charmlive.nl 
 

 

17 t/m 19 september 2010 

Rollenspelvereniging Arcana organiseert: Elerion live XXXI (nog geen titel 

bekend). Locatie: Alphen. Houd de website en komende Folianten in de gaten 

voor meer informatie. Bel, voor meer informatie, 076 – 520 92 31 (Mariëlle 

Klerks of Eric Vinken, in het weekeinde of doordeweeks van 18:30 uur tot 

22:00 uur). Inschrijven is nog niet mogelijk, houd de Arcana website in de 

gaten voor het laatste nieuws! 
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Oktober 2010 
 

 

3 oktober 2010 

RSV Arcana organiseert KidsLARP: De Landen van Lamorak 2010-3. 

De Landen van Lamorak is een ééndagsevenement voor kinderen van 8 t/m 13 

jaar. Het evenement vindt plaats in en rond Kamphuis de Setersbergen in de 

bossen van Dorst (gemeente Oosterhout, nabij Breda). Bel, voor meer 

informatie, 076 – 520 92 31 (Mariëlle Klerks of Eric Vinken, in het weekeinde 

of doordeweeks van 18:30 uur tot 22:00 uur). Inschrijven is nog niet mogelijk, 

houd de Arcana website in de gaten voor het laatste nieuws! 
 

 

Januari 2011 
 

 

30 januari 2011 

Rollenspelvereniging Arcana houdt haar Algemene Ledenvergadering. De 

lokatie is nog niet bekend, maar houd deze datum alvast vrij! 
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Afzender: 

 

Rollenspelvereniging Arcana 

 

Dr. van Stratenweg 540, 

 

4205 LL  Gorinchem 

 


