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Beste leden,
Wegens vakantie van De Redaktie is deze Foliant wat later.
Niet alleen dat; dit keer bevat de Foliant ook wat minder stukjes, hoewel de
omvang er niet onder te lijden heeft. Normaal gesproken hebben we een aantal
mensen die ons regelmatig van kopij voorziet. Zij waren waarschijnlijk ook van
een welverdiende vakantie aan het genieten, want onze oproep leverde minder
op dan gebruikelijk.
Gelukkig is het niet allemaal kommer en kwel en valt er nog wel wat te lezen.
Als eerste willen wij graag een stuk onder de aandacht brengen van de huidige
Elerion keukenploeg. Deze keukenprinsessen en -prinsen, die hogelijk gewaardeerd worden door de deelnemers aan de Elerion evenementen, willen graag het
één en ander met jullie delen. Mocht je deelnemen aan de komende Elerion live
(nummer 33 alweer), vergeet dan niet om hiervan kennis te nemen!
Mocht je denken dat de koek op is m.b.t. Elerion, dan heb je het mis: Als eerste
zijn we toehoorder bij een gesprek in een herberg, ergens in die wereld.
Het daaropvolgende stuk is de “Wie is wie...” van de Elerion live. Als je naar de
komende Elerion gaat, als speler of als figurant, dan heb je hierbij een lijst met
spelers, met bijbehorende afbeelding, die je kan tegenkomen. De deelnemers
waar we nog geen foto van hebben, zijn in deze lijst niet opgenomen.
Zoals je ziet, is het één en al Elerion wat de klok slaat. Wij van De Redaktie
zouden het echter niet vervelend vinden om tevens andere stukjes te plaatsen.
Vooral van De Bron en de Kidslarp horen we erg weinig.
Als laatste puntje onze oproep van afgelopen keer. Hierbij vroegen we aan
deelnemers aan De Bron, die naar Elerion zijn overgestapt, vragen te beantwoorden. Wat is nu goed en minder goed als je deze evenementen vergelijkt en
wat zou je veranderen? Daar is wel een reactie op gekomen (waarvoor dank!),
maar niet van de doelgroep. We hopen dat jullie alsnog in de pen kruipen om
jullie ervaringen te delen.

De Redaktie wenst u spannende rollenspel avonturen toe,
Marco Lammers.
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Keukengeheimen
In de eerste aflevering van de wetenswaardige serie “Achter de schermen
van…” heeft Maarten Scherpenzeel jullie al eens een blik laten werpen in de
keuken van Arcana. Je kon daar lezen dat de koks niet alleen op de live zelf de
hele dag lekker in touw zijn met hakken, snijden en koken, maar dat er ook heel
wat tijd uitgetrokken moet worden voor het uitwerken van het menu en het
organiseren van de boodschappen.
Zoals je begrijpt, zijn we dus al een tijdje druk bezig met de voorbereidingen
voor Elerion 33. We hebben al veel zin om het door ons al likkebaardend
opgestelde menu voor jullie te gaan koken. Tussen alle drukke bezigheden door,
willen we graag nog een tweetal praktische zaken met jullie bespreken.

Man in keuken met vuurplaats en planken met keukengerei; illustratie uit de Duitse vertaling
van het Latijnse kookboek van Bartholomeo Sacchi da Platina: Von der Eerlichen zimlichen /
auch erlauhten Wolust des Leibs, Augsburg 1542.

Diëten
Bij je inschrijving kun je doorgeven of je vegetarisch wilt eten en/of allergisch
bent voor bepaalde voedingsmiddelen. Hier houden we in de keuken natuurlijk
graag rekening mee. Per maaltijd bereiden we zes tot tien verschillende
5

gerechten. Deelnemers met een speciaal dieet kunnen hieruit meestal toch een
voor hen geschikt basismenu samenstellen. Een vegetarisch gerecht is in ieder
geval altijd aanwezig. Als we van te voren zien dat alle gerechten voor jou niet
geschikt zijn, koken we een apart gerecht voor je. Om goed te weten wie we
voor welk gerecht moeten “waarschuwen” en te bepalen voor wie we apart
moeten koken, is het belangrijk dat je je dieet zo precies mogelijk omschrijft.
Vooral bij een uitgebreid of ongebruikelijk dieet, vinden we het fijn als je van te
voren via ons e-mailadres: keukenploeg_elerion@arcana.nl contact met
ons opneemt. Per evenement zijn er zo’n 10 tot 15 personen die een speciaal
dieet doorgeven, en wij kunnen deze diëten onmogelijk allemaal onthouden.
Doe ons en jezelf dus het plezier om elke keer opnieuw en ruim van te voren
je dieetwensen goed door te geven!
Op de dag zelf vinden we het fijn als je je uiterlijk om 16:00 uur nog even meldt
bij de keuken, dan weten we welk gezicht bij welk dieet hoort en kunnen we
nog even met je bespreken wat je wel en niet kunt eten.

Etenstijd: de rij en eten in groepen
Als de keuken tegen etenstijd lekkere geuren begint te verspreiden en de magen
van de deelnemers zachtjes beginnen te knorren, worden de eerste contouren
van de rij bij de opscheptafel zichtbaar. Soms moet je dan nog even geduld
hebben tot alles op
tafel staat en het
opscheppen echt kan
beginnen. Soms ook
moeten we iemand
om speltechnische
redenen even voor
laten gaan, maar
geen zorgen, we
weten dat jullie allemaal honger hebben
en we doen ons best
om alles zo soepel
mogelijk te laten
verlopen en alle borden zo snel mogelijk vol te scheppen (en neem alsjeblieft GROTE borden mee,
niet van die kleine ieniemieniebakjes!).
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Elke keer zijn er weer deelnemers die ons vragen of ze samen kunnen eten en
die het eten dan liever in een aantal schalen meenemen naar hun eetplek. Als je
daar een speciale ruimte voor wilt gebruiken, zul je dit eerst moeten bespreken
met de spelleiding. Voor de keukenploeg is het enerzijds best fijn als mensen in
groepen eten, want dat scheelt een hoop deelnemers in de opscheprij, maar
anderzijds ook wel ingewikkeld, want het is dan veel moeilijker inschatten
hoeveel eten we iedereen moeten meegeven. We zien niet graag dat er eten
overblijft bij de
groepen
terwijl
andere mensen in
de rij graag meer
hadden willen opscheppen,
maar
we willen de groepen ook niet te
weinig eten meegeven. Daarnaast
hebben we meestal
niet
voldoende
schalen ter beschikking (en op
het laatste moment
ook geen tijd om
die bij elkaar te zoeken). Om een en ander voor ons behapbaar te houden en de
voordelen voor eenieder te behouden en de nadelen voor ons te ondervangen,
hebben we het volgende plan opgesteld:
Bij elke maaltijd kunnen er maximaal DRIE GROEPEN apart eten. Je
moet je groep uiterlijk om 16:00 uur bij de keukenploeg aanmelden (en de
benodigde administratie afhandelen). Wie het eerste komt, die het eerste op
de lijst staat. Ongeveer een kwartier voor etenstijd meld je je dan weer bij
de keuken, met medeneming van per groep: 2 dienbladen, 8 grote schalen, 8
opscheplepels en twee sterke groepsgenoten om alles te dragen. De
dienbladen, schalen en opscheplepels moet je als groep van huis meenemen
en zelf afwassen en wegzetten.
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Recept
Om alvast in de stemming te komen voor Elerion 33, geven we in deze Foliant
het plaatselijke succesrecept prijs.

Kruidige Stoof Uit Demsterkloof
Voor 4 personen:
500 gram runderlapjes, in blokjes van 3 bij 3 centimeter
peper en zout
mespunt nootmuskaat
50 gram roomboter
1 grote ui, gesnipperd
2 tenen knoflook, fijngehakt
1 flesje Demster Dubbel Bier (of Westmalle Dubbel)
1 dl vleesfond
1 laurierblaadje
4 jeneverbessen
2 plakjes kruidkoek, in kleine stukjes
25 gram bittere chocolade
1 el bessengelei

Bestrooi de blokjes vlees met peper, zout en nootmuskaat. Verhit de boter in
een braadpan en bak het vlees rondom bruin aan. Schep het vlees uit de pan.
Bak, in het achtergebleven braadvet, op een matig vuur de ui en de knoflook, tot
de ui glazig ziet. Voeg bier, fond, laurierblaadje en jeneverbessen toe. Schep het
vlees terug in de pan. Laat het vlees afgedekt op een heel zacht vuur minstens 2
uur sudderen. Het vlees is gaar als het gemakkelijk uit elkaar valt.
Schep de stukjes kruidkoek door het vlees en laat de stoofpot een beetje binden.
Haal de pan van het vuur en roer er de chocolade door. Voeg vervolgens de
bessengelei toe. Voeg peper en zout naar smaak toe. Laat de saus niet meer
koken.
De plaatselijke bevolking eet deze stevige stoofpot graag met een homp donker
brood, maar het gerecht is natuurlijk ook erg lekker met aardappelpuree of
patatjes (en een donker biertje natuurlijk…).
Als

je

nog

vragen

hebt

over

de

keuken,

keukenploeg_elerion@arcana.nl

Met smakelijke groeten en hopelijk tot gauw weer ziens!

Namens de keukenploeg,
Joline Uljee
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Ergens in Elerion...
Het was avond, en de gebruikelijke vaste gasten had zich verzameld in
herberg de Wegsteen. Zoals de tijden nu waren, kreeg de herberg
eigenlijk nooit meer dan dezelfde zeven bezoekers. Maar vanavond was
anders. Er waren gasten in de Wegsteen, reizigers. Het was warm en
er werd druk gepraat, af en toe luidruchtig gediscussieerd en onderling
gehandeld.
Oude Sem vervulde zijn gebruikelijke rol van verhalenverteller en
adviesgever. De mannen en vrouwen aan de toog nipten van hun
drankjes en luisterden. In de achterkamer, uit het zicht achter de deur,
stond de jonge waard te luisteren naar de details van het verhaal.

Jan Steen en Frans van Mieris in een herberg, een schilderij van Willem Pieter Hoevenaar

'Toen hij wakker werd, merkte Zyfanty dat hij opgesloten zat in een
hoge toren.' Sem zweeg even theatraal. 'Maar dat was nog niet het
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ergste, weet je, want dit was een toren zonder deuren of trappen, maar
met zeven ramen.'
Sem tuurde de herberg rond op zoek naar de nieuwere, meer oplettende
toehoorders. 'Weet je wat dat betekende, jongen?' Hij keek naar een
jongeman die ademloos naar zijn verhaal zat te luisteren.
De jongen knikte langzaam. 'Zeven geloven?'
'Precies', zei Sem goedkeurend. 'Iedereen weet dat er zeven geloven
zijn. Dus hij was...'
'Maar welke zeven zijn dat dan?' onderbrak de jongeman hem.
'Ik heb gehoord dat Senator Wanders van alle geloven af wil, en naar
één staatsgeloof, zoals in Incendia.' Bromde een van de gasten terwijl
hij in zijn bier bleef staren.
'Welke zijn dat dan?' drong de jongeman aan.
'Stil. Sommige vragen moet je niet stellen,' zei een streng
uitziende kerel die aan de toog hing met zijn maat.
'Rustig maar' zei de tweede man. 'Die jongen is gewoon
nieuwsgierig. Drink je bier op.'
'Ik heb mijn bier al op', snauwde de eerste. 'Ik sta droog, maar
de waard is nog in de achterkamer ratten aan het villen.' Hij verhief zijn
stem en sloeg met zijn lege kroes op de mahoniehouten toog. 'Hé waard!
We hebben dorst hierbinnen!'
De waard verscheen met een aantal kommen stoofpot en twee
warme, ronde broden. Hij tapte nog een kroes bier voor de klanten aan
de toog en glunderde bij zoveel klanten op één avond.
Het verhaal werd even vergeten terwijl de vaste gasten zaten te eten.
Oude Sem lepelde zijn kom stoofpot naar binnen met de roofdierachtige vastberadenheid van een levenslange vrijgezel. De anderen
bliezen de damp nog van hun maaltijd terwijl hij het laatste stuk van zijn
brood al op had.
De waard sprak de jongen op fluistertoon aan. 'Als je zo
nieuwsgierig bent naar geloven, jongeman, luister dan. Als je naar
Demsterkloof gaat en hier weer terugkomt met nieuws, dan heb ik wel
wat centen voor je.'
Wat de waard niet wist, was dat de muren oren hadden die avond...
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Wie is wie op Elerion 33
Ter voorbereiding op de komende Elerion live; de spelers op live 33
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Namens de Elerion groep,
Anne Möhlmann
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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 2011:
Nummer 1 - winter 2012:
Nummer 2 - voorjaar 2012:
Nummer 3 - zomer 2012:

deadline 2 november
deadline 8 februari
deadline 2 mei
deadline 8 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 spullen voor levend rollenspel.
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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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.
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_elerion@arcana.nl.
Voor vragen over de spelregels is er een spelregelgroep, je kunt ze bereiken per
e-mail: spelregels@arcana.nl.

Vragen over de Landen van Lamorak
Voor de beantwoording van vragen of het verkrijgen van informatie over de
Landen van Lamorak lives, kan je het best contact opnemen met het infopunt
van de Landen van Lamorak: E-mail: kidslarp@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: Email: puerto-info@arcana.nl.
Voor scenario gerelateerde zaken is er
een apart e-mail adres:
puerto-scenario@arcana.nl

Marco Lammers
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Agenda
Deze agenda bevat de Arcana activiteiten die gepland zijn in het komende drie
maanden. Op de website van Arcana (www.arcana.nl/agenda) is een
uitgebreide agenda te vinden, met de laatste informatie.
September 2011
16 t/m 18 september 2011
Rollenspelvereniging Arcana organiseert Elerion 33 – Zeven. Locatie: het
“Utrechts buitencentrum” in Oldebroek. Bel, voor meer informatie: 076 – 52 09
231 (Mariëlle Klerks of Eric Vinken, doordeweeks van 18:30 tot 22:00 uur en
in het weekeinde). Inschrijven is niet meer mogelijk, het evenement zit vol!
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DRUKWERK

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