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Beste leden, 
 

 

 Om maar gelijk met de deur in huis te vallen: dit is de 

laatste Foliant en we zullen met een luide knal het einde inluiden. Dit doen we 

met een stuk over het ontstaan van buskruit. De leegte van de Foliant zal echter 

worden opgevuld door een blog op de Arcana webstek. 

Wat betekent dit voor jullie? Ten eerste is er geen deadline meer; je kunt echter 

gewoon je stukjes op blijven sturen naar De Redaktie. Deze stukjes zullen als 

het goed is, sneller dan voorheen, voor iedereen op het blog te lezen zijn. 

Mocht je zelf geen held zijn met pen en papier, typemachine, toetsenbord en 

beeldscherm, tablet of slimme telefoon om een stukje te schrijven, dan is er de 

mogelijkheid een onderwerp aan te dragen. Wij zullen dan ons best doen er iets 

moois van te maken. Zodra het Arcana blog beschikbaar is, zal dit in de 

nieuwsbrief worden aangekondigd. 

Het is natuurlijk mogelijk dat je het erg leuk vindt om bij te dragen aan het blog 

met een directere inbreng, laat het ons weten! 

Hadden we afgelopen keer een verslag van de ALV, dit keer doen we het 

gewoon nog een keer. Ditmaal betreft het de ALV van 2012. Ook deze keer 

waren er interessante onderwerpen, discussies en besluiten, dus lees het verslag 

vooral door! 

Tevens nemen we een kijkje in de keuken van de kerngroep van Elerion. Lees 

daarvoor het stukje “De regels van het spel.” 

De geschiedkundige van Lamorak is bezig met een boekwerk over de missie 

van de heer Lamorak. In een kort, smeuïg stukje wordt één van heer Lamoraks 

heldendaden beschreven. Wij hopen in de toekomst meer van zijn heldendaden 

op het Arcana blog te mogen lezen. 

Zoals jullie weten, vindt in de zomer de Puerto live plaats. Helaas komt aan 

deze mooie serie evenementen een eind. Mocht je mee willen doen, pak dan 

deze laatste kans en schrijf je in, het is nu of nooit! 

Met de lente komen ook al snel de evenementen: Elerion 34 en De Bron 6 zijn 

de eerste twee die op de planning staan, lees er meer over in de agenda. 

 

 

De Redaktie wenst u veel leesplezier met deze laatste Foliant. 

 
Marco Lammers en Maarten Scherpenzeel. 
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Verslag Algemene Ledenvergadering 2012 
 

In ‘CafEETheater De Boulevard’ te Breda is op zondag 29 januari 2012 de 

Algemene Ledenvergadering van 2012 gehouden. Het aantal aanwezige leden 

varieerde gedurende de vergadering tussen de 25 en de 29. 

 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 14.25 uur. 

 

2. Agenda 
Er zijn een aantal wijzigingen en aanvullingen op de aangekondigde agenda.  

Het bestuur wordt uitgebreid met Marcel Oerlemans als vijfde persoon. 

Er is een voorstel van een aantal leden ingediend omtrent de budgetten, dit 

wordt besproken onder punt 14. 

De agenda wordt verder 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 
Puerto Diablo wordt dit jaar voor de laatste keer georganiseerd. De voorraad 

hiervan moet verdeeld danwel opgeruimd worden. In principe is alles 

afgeschreven en eigendom van de vereniging. Eenieder met leuke ideeën is 

welkom om dit aan het bestuur voor te leggen. 

 

5. Notulen Algemene Ledenvergadering 30 januari 2011 
De voorzitter geeft aan dat er een naschrift is toegevoegd omtrent het aantal 

aanwezige leden op de ALV. Er zijn geen vragen of opmerkingen. 

De notulen worden unaniem goedgekeurd. 

 

6. Jaarverslag secretaris 
Leden 

In 2011 had Arcana 324 leden, waarvan er 5 nog moeten betalen.  

Dat is nagenoeg hetzelfde aantal als in 2010, toen hadden we 321 leden.  

Inmiddels (28 januari) hebben zich al 141 leden ingeschreven voor 2012. Voor 

2012 wordt verwacht dat het totale aantal opnieuw rond de 320 leden zal 

uitkomen. 

 

Digitale communicatie 

De nieuwsbrief werd in 2011 maandelijks naar ongeveer 350 leden verstuurd, 

daarnaast wordt hij op de website gepubliceerd.  
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Omdat de nieuwsbrief maandelijks verschijnt, loopt de Foliant (4x per jaar) 

inhoudelijk wat achter de feiten aan. Daar tegenover staat dat de Foliant wel 

goed geschikt is voor het publiceren van langere stukken, zoals de enquêtes van 

een evenement. De verschijningsvorm in PDF wordt echter als onhandig 

ervaren. 

In overleg met de redactie van de Foliant heeft het bestuur besloten om de 

Foliant op te heffen, en de Arcana website centraal te stellen in de 

communicatie. De artikelen die nu in de nieuwsbrief en de Foliant staan worden 

in de toekomst direct op de website gepubliceerd in de vorm van een weblog. 

De nieuwsbrief wordt hiervan een afgeleide, met doorlinks naar de (langere) 

artikelen op de website. 

De redactie wordt hiermee het centrale punt voor alle publicaties op zowel de 

website als de nieuwsbrief. Omdat dit wat wijzigingen in de website vergt 

hopen we dit nog in het eerste kwartaal van 2012 te kunnen afronden. 

 

Hyves en Facebook 

Arcana heeft zowel op Hyves als op Facebook een pagina, waar een aardig 

aantal leden op aangesloten zijn. Er zijn geen plannen deze pagina’s actief in te 

zetten als communicatiemiddel, maar wellicht kan dit in aansluiting op de 

wijzigingen in de website opgepakt worden. 

Hyves is het afgelopen jaar duidelijk minder populair geworden, het aantal 

leden op de Arcana-Hyves is dan ook gezakt (van 55 naar 47). De activiteit op 

deze Hyve is minimaal. 

Facebook heeft juist flink aan populariteit gewonnen, het aantal leden op de 

Arcana Facebookpagina is gestegen van 72 naar 101. Ook hier is niet veel 

activiteit op de pagina zelf, maar tussen de Arcana-leden onderling des te meer. 

 

Het jaarverslag van de secretaris wordt unaniem goedgekeurd. 

 

7. Geschillencommissie 
 

De geschillencommisie bestond in 2011 uit Evert Jansen, Friso Holtkamp, Jonas 

Norrby. Reserveleden waren Eric Vinken en Leon van Ee. 

 

De geschillencommissie wordt ontslagen met 26 stemmen voor. 

 

De volgende leden stellen zich beschikbaar voor de geschillencommissie in 

2012: Jonas Norrby, Eric Vinken, Bas den Breejen. Reserveleden zijn Marco 

Lammers en, Jelle Koster. 

 

De nieuwe commissie wordt unaniem aangenomen. 
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8. Jaarverslag penningmeester 
 

De voorzitter leest het verslag van de financiële commissie voor. 

 

Verslag Financiële commissie aan de ALV 2012. 

 

De commissie is niet instaat gesteld om de boekhouding en administratie in te 

zien en te controleren. Wij betreuren dit ten zeerste. Tijdens de ALV van 2011 is 

door de commissie reeds gemeld dat de boekhouding in de loop der jaren steeds 

later is aangeboden voor controle, met als destijds dieptepunt de controle van 

de boekhouding over het jaar 2010, welke de avond voor ALV heeft plaats 

gevonden en moest worden uitgevoerd op basis van een toen nog onvolledig 

resultaat. De commissie heeft haar zorgen uitgesproken over deze ontwikkeling 

en heeft de penningmeester verzocht de werkzaamheden voortaan tijdig af te 

ronden. Waarop de penningmeester beterschap beloofde. 

 

Nu, een jaar later, blijkt controle van de boeken over 2011 voorafgaand aan de 

ALV niet eens mogelijk te zijn. 

 

Ongeacht de oorzaak voor deze vertraging, die laten wij hier verder buiten 

beschouwing, moet de commissie opmerken dat dit voor de vereniging een 

kwalijke zaak is, die maatregelen om herhaling te voorkomen behoeft. 

 

Het gevolg hier van is dat de kascommissie geen advies kan uitbrengen over het 

financiële verslag over 2011. 

 

De penningmeester kan hooguit een overzicht geven van de financiële stand van 

zaken van de vereniging. Het is echter mogelijk dat hier reken of denkfouten in 

zitten. Gezien de staat van dienst van de huidige penningmeester achten wij het 

onwaarschijnlijk dat hier bewuste fouten in zitten. 

 

Bij het bespreken en goedkeuren van de begroting over 2012 moet de ALV er 

dan ook rekening mee houden dat de financiële positie en de vooruitzichten op 

kosten en baten anders zijn dan dat het huidige financiële overzicht aangeeft. 

 

Voor de penningmeester en de ALV heeft dit een aantal gevolgen 

• De penningmeester kan geen decharge worden verleend over de gevoerde 

boekhouding van 2011. Hij blijft verantwoordelijk voor deze boekhouding 

en dient op korte termijn een financieel verslag op te leveren. 

• De kascommissie zal dit financiële verslag en alle andere stukken van de 

boekhouding controleren en op basis hiervan een advies uitbrengen. 

• De ALV zal dit verslag en dit advies op een later tijdstip moeten 

beoordelen en bepalen of zij de penningmeester decharge verlenen. 
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De ALV heeft voor zover wij kunnen zien een aantal mogelijkheden om dit te 

beoordelen. 

• Binnen beperkte tijd wordt een nieuwe ALV uitgeschreven waarin het 

verslag en het advies alsnog worden behandeld en in stemming gebracht. 

• De ALV kan een commissie benoemen die het mandaat krijgt om het 

verslag en advies te beoordelen en al dan niet decharge te verlenen. 

• De kascommissie controleert de boeken zodra een financieel verslag is 

opgeleverd. De penningmeester en de kascommissie publiceren het verslag 

en advies in de eerstvolgende Foliant. Wanneer daar op grond van de 

bevindingen aanleiding voor is kan de kascommissie het bestuur vragen 

om alsnog op korte termijn een ALV uit te schrijven. 

 

Gezien het belang voor de vereniging is de eerste optie te prefereren. 

 

Tot slot wil de kascommissie de ALV adviseren om het bestuur concrete 

maatregelen te laten nemen om herhaling te voorkomen. Hierbij kan gedacht 

worden aan de verplichting een afgeronde boekhouding over het gesloten 

boekjaar op te leveren, niet later als twee weken voor de ALV. Met als 

consequentie dat het niet tijdig opleveren onherroepelijk leidt tot het verzetten 

van de ALV datum. Hierop aanvullend: indien de periode tussen het sluiten van 

het boekjaar en twee weken voor de ALV als te kort wordt bevonden om de 

boekhouding correct te kunnen afronden, dan kan gedacht worden aan het 

verzetten van de traditionele ALV datum aan het einde van de maand januari 

naar een datum in februari. 

 

Helaas kan de commissie zelf niet ter zitting aanwezig zijn, maar wenst zij de 

aanwezigen een prettige en vruchtbare vergadering toe. 

 

In geval van vragen staat het ieder van de aanwezigen vrij om telefonisch 

contact op te nemen met Leon of Richard  

 

Met vriendelijke groet, 

Uw financiële commissie 

 

De voorzitter geeft aan dat dit een pijnlijke conclusie is. Op de redenen hiervoor 

wordt later ingegaan. De penningmeester geeft een toelichting op de voorlopige 

cijfers. 

 

De penningmeester geeft aan dat er fouten in de cijfers zitten, maar verwacht 

niet dat dit om grote bedragen gaat, hooguit een paar tientjes. 
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Balans 

• Het bedrag op de spaarrekening lijkt een hoog bedrag, maar bestaat voor 

een aanzienlijk deel uit reserveringen. 

• De reserves van de evenementen zijn bedragen over 2010, de reserves van 

2011 zijn hier nog niet in meegenomen. 

• De algemene reserve bevat het bedrag op 31 december 2011, inclusief de 

reserves van de evenementen over 2011. 

• De reserve van Elerion is ongeveer € 1700,-.  

Deze was vorig jaar veel te hoog, maar 2011 was een duur jaar zoals 

ingecalculeerd. 

• De reserve van Puerto Diablo is ongeveer € 650,-.  

Aangezien Puerto Diablo het laatste evenement houdt zal de reserve 

opgemaakt worden. 

• De reserve van de Horror is € 422,- 

• De reserve van De Bron is ongeveer € 2600,- 

• De reserve van De Landen van Lamorak ongeveer € 1100,- 

 

Het resultaat over 2011 ligt waarschijnlijk rond de € 2000,- negatief. 

 

Winst & Verlies rekening 

• De PR heeft maar één evenement gehouden (De Midwinterfair). Er is 

minder onkostenvergoeding gevraagd aan het Archeon, dit is opgemaakt. 

• Roerende goederen is een hoge post: er is geïnvesteerd in easy-ups, 

kledingrekken, magiërsstaven en dergelijke. 

• Bijdrage materiaal is boekhoudkundige een combinatie Inkoop Materiaal 

(voorraad matten en kernen) en Kosten Wapenproductie (vergankelijk 

materiaal zoals lijm, mesjes en dergelijke) en de afname van de voorraad. 

 

Er wordt gevraagd of dit niet makkelijker kan: de penningmeester geeft aan dat 

dit de makkelijkere methode is. Voorheen werd alles afzonderlijk ingekocht 

waardoor het overzicht verloren ging. 

 

Er wordt gevraagd of er geen afschrijvingen zijn: de penningmeester geeft aan 

dat het materiaal direct afgeschreven wordt. 

 

Er wordt gevraagd waaruit de debiteuren en crediteuren zijn opgebouwd 

De crediteuren zijn met name declaraties die in januari zijn binnengekomen. 

De debiteuren is met name de Midwinterfair die hun factuur stuurden op 28 

december. 
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Algemene evenementen 

• Er is in 2011 een wapenworkshop en een ALV gehouden. 

 

Puerto Diablo 

• Puerto Diablo heeft een meevaller gehad door de locatie die de prijs 

bepaalde op basis van het aantal deelnemers en het drankverbruik (Noot: 

tijdens de ALV werd gesuggereerd dat de prijs lager werd doordat Elerion 

dezelfde locatie heeft gereserveerd, dat bleek onjuist). 

 

Elerion 

• De locatie en de drank waren erg duur in Elerion 32. 

• Er is veel geld uitgegeven, zoals begroot. 

 

De Bron 

• In plaats van €1100,- negatief begroot is er 450,- winst gemaakt, dit komt 

door monsters die wel begroot waren maar niet gebouwd zijn. 

 

De Landen van Lamorak 

• Bijdrage lidgeld was in 2010 de correctie voor het junior-lidmaatschap. Dit 

was in 2011 niet van toepassing. 

• Het verschil tussen de begroting en het resultaat zit met name in het aantal 

deelnemers, wat veel hoger was dan begroot. 

 

De voorzitter verwijst naar de aanbevelingen van de financiële commissie. Het 

voorstel is om over enkele maanden op nieuw een ALV uit te roepen waarbij de 

boeken klaar zijn en gecontroleerd door de kascommissie. 
 

Statutair is bepaald dat de boeken ten minste een maand voor de ALV aan de 

kascommissie moeten worden aangeboden. Dit is in het verleden nooit gebeurd, 

nu blijkt dat dit wel had gemoeten. De kascommissie blijft aan tot de boeken 

afgesloten zijn. Wanneer de volgende ALV wordt gehouden is nog niet bekend. 
 

Het financiële verslag wordt niet in stemming gebracht. 

Het verslag van de kascommissie wordt wel in stemming gebracht. 
 

Het verslag van de financiële commissie wordt goedgekeurd met 27 stemmen 

voor en 2 onthoudingen. 
 

Er wordt gevraagd of een ALV later in het jaar geen problemen met het quorum 

kan opleveren. De voorzitter geeft aan dat dit geen probleem is. 
 

Er wordt gevraagd of de er een uiterlijke datum voor de nieuwe ALV genoemd 

kan worden. Dat kan niet omdat dit onder meer afhankelijk is van de terugkeer 

van Pauline Knapen in Nederland. 
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9. Financiële commissie 
 

De financiële commissie wordt niet gedechargeerd en niet opnieuw 

geïnstalleerd. 

 

10 & 11. Bestuur 
 

Aangezien er geen tegenvoorstel is ingediend, wordt het oude bestuur 

gedechargeerd en het nieuwe bestuur geïnstalleerd zoals aangekondigd: 

 

Voorzitter: Johan Wouters 

Secretaris: Ruben Schulz 

Penningmeester: Robin Gilijamse 

Evenementen coördinator: Marcel Oerlemans 

Bestuurslid beheer: Jeroen Vos 

 

Er wordt een korte pauze ingelast. 

 

12. Begroting 2012 
 

Algemeen 

• Roerende goederen: investeringen voor algemeen belang, zoals 

kledingrekken in de berging, of de boombox die door alle evenementen 

wordt gebruikt. 

• Een mogelijke investering is de uitbreiding van de berging. De huur kan 

wel uit dit bedrag betaald worden, maar de realisatie hiervan zou een 

vijfjarenplan worden. Jeroen stelt voor om naar de beschikbare electronica 

(licht, SFX) te kijken om dit in één keer te vernieuwen. 

• Hiervoor is nog geen begroting gemaakt, deze zou op de volgende ALV 

ingediend kunnen worden. De penningmeester vindt deze investering een 

goede invulling van de reserve. 

 

Algemene evenementen 

• Er wordt weer een Wapenworkshop gehouden 

 

Puerto Diablo 

• Het laatste evenement is begroot op het opmaken van de reserve. 

• De vorige Puerto is schade veroorzaakt aan een auto. De declaratie ligt nog 

bij de verzekering, maar de uitbetaling is nog niet zeker. Als dit niet 

uitbetaald wordt zal dit op de post onvoorzien geboekt worden en 

uiteindelijk ten laste van de vereniging komen als Puerto negatief eindigt. 
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Elerion 

• Elerion is krap begroot, wat prettig is sinds de grote uitgaven van vorig 

jaar. 

• De vraag is of sommige posten niet te krap begroot zijn? Er wordt 

gevraagd of het inschrijfgeld niet omhoog moet om meer lucht te krijgen in 

de begroting.  

De  penningmeester van Elerion geeft aan deze begroting te kunnen halen. 

• De penningmeester geeft aan dat het niet verstandig is om dit jaar de 

reserve op te maken, omdat vorig jaar erg veel is uitgegeven. Het contrast 

met volgend jaar (als de reserve op is) zou dan te groot zijn. 

• De vraag is of de drankbegroting reeël is. Er wordt aangegeven dat dit 

historisch gezien reeël is. 

 

De Bron 

• De Bron heeft een plan voor 5 evenementen, hiervoor wordt de reserve 

opgemaakt. 

 

De Landen van Lamorak 

• Het verschil tussen de twee evenementen is de aanschaf van wapens 

• De locatie en vervoer zijn duurder geworden, omdat de vorige locatie niet 

meer beschikbaar is. 

• Er wordt gevraagd waarom op de Winst & Verliesrekening van 2011 het 

bedrag voor eten en drinken veel hoger is dan op de begroting van 2012. 

Het bedrag op de Winst & Verliesrekening is voor de twee evenementen 

samen. 

 

Er ontstaat wat discussie over de post over het lidmaatschapsgeld van de koks. 

De evenementenpenningmeesters bespreken dit verder. 

 

De begroting goedgekeurd 25 stemmen voor en 4 onthoudingen. 

 

13. Commissies 
 

De Landen van Lamorak 

Eindverantwoordelijke: Jimmy Raaijmakers 

Secretaris: Ruben Schulz 

Penningmeester: Marielle Klerks 

 

De Bron 

Eindverantwoordelijke: Jeroen Vos 

Secretaris: Ruben Schulz 

Penningmeester: Esther Büller 
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Elerion 

Eindverantwoordelijke: Esther Büller 

Secretaris: Helma v/d Ouwelant 

Penningmeester: Moniek Pillen 

 

Puerto Diablo 

Eindverantwoordelijke: Johan Andrée 

Secretaris: Marcel Oerlemans 

Penningmeester: Raymond Kales 

 

PR: 

Voorzitter: Matthijs Kuiper 

Algemeen lid: Joris Huijs 

 

Er wordt opgemerkt dat de PR op zoek is naar meer leden. 

 

De Redaktie 

Marco Lammers 

Maarten Scherpenzeel 

 

Er wordt opgemerkt dat meer leden ook hier welkom zijn. 

 

Wapenworkshops: 

Eindverantwoordelijke: Kino Verburg 

Secretaris: Laura van der Vet 

Penningmeester: Robin Gillijamse 

 

Horror 

Marcel Oerlemans 

 

Webpagina 

Jeroen Vos 

Gerbrand Vestjens 

 

Gerbrand geeft aan dat er overgestapt wordt naar een andere hostingprovider 

vanwege de problemen met Webreus. 

 

Er wordt gevraagd of er nog reacties waren gekomen op de oproep om wat met 

de inventaris van Puerto Diablo te doen. Hierop waren geen reacties gekomen. 
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14. WVTTK 
 

Het bestuur heeft is een voorstel ontvangen van een aantal leden over de 

verdeling van de gelden binnen de evenementen en de vereniging in het 

algemeen. Jimmy Raaijmakers wil hier graag een toelichting op geven. 

 

Er wordt een korte leespauze ingelast. 

 

Jimmy geeft aan dat het voorstel geen gevolgen zal hebben voor de begrotingen 

van 2012, als het voorstel wordt aangenomen is het streven om dit in de 

begroting van 2013 op te nemen. 

 

De basisgedachte is vooral praktisch. Het idee is dat veel dingen gemakkelijker 

geregeld kunnen worden als dit verenigingsbreed opgelost kan worden. Nu 

wordt dit door ieder evenement afzonderlijk gedaan. Bij aanschaf van 

bijvoorbeeld easy-ups moest de beheerder van de berging bij alle evenementen 

langs om geld bij elkaar te krijgen voor deze aanschaf. 

 

Hoe de verdeling moet plaatsvinden is iets wat door de beheerder van de 

berging samen met de penningmeesters van de evenementen bepaald moet 

worden. 

 

Het andere principe is solidariteit. Iedereen is lid van dezelfde vereniging, met 

een gezamenlijk doel. Er wordt nu veel in hokjes gedacht, waarbij ieder 

evenement zijn eigen “deel” claimt. 

Als er binnen een evenement geen concreet doel is om de reserve aan uit te 

geven is het voorstel om dit terug te laten vloeien naar de vereniging zodat dit 

voor algemeen nut ingezet kan worden. 

 

Er wordt gevraagd hoe dit budget verdeeld gaat worden? Als je evenement laat 

in het jaar valt, is het budget dan op? Jimmy geeft aan dat het vooral om 

algemene middelen gaat, zoals wapens die door alle evenementen gebruikt 

worden.  

Jimmy geeft aan dat zij geen concreet voorstel willen doen om welke kosten het 

gaat, omdat zij hier geen inzicht in hebben. 



 14

 

Er wordt gevraagd hoe bepaald wordt welke spullen algemeen of specifiek zijn. 

Jimmy geeft toe dat hier een grijs vlak zit. 

 

Er wordt opgemerkt dat het meer om algemene zaken als kaarsen of 

kledingreperaties gaat, die nu vaak ten koste van Elerion gaat. 

 

Jeroen geeft aan dat een aantal punten hout snijden, maar heeft ook een hoop 

vragen. Hij is bang dat de winst die te behalen is een stuk kleiner is dan gedacht 

wordt. 

Bijvoorbeeld rekwisieten: Jeroen wil niet beslissen over het budget wat 

hiervoor gereserveerd wordt. Dit is aan het evenement wat dit rekwisiet wil 

inzetten. Als het evenement iets wil gebruiken wat al bestaat is geen probleem, 

omdat alles wat gemaakt is direct afgeschreven is. 

 

Voor een aantal punten zoals de berging, productie, grime, techniek, papierwerk 

is zeker iets te zeggen. Jeroen denkt dat voor andere punten dit een stuk lastiger 

is. 

Voor SFX zou het al centraal geregeld moeten zijn, maar dit blijkt in de praktijk 

niet zo te zijn. 

 

Er wordt opgemerkt dat het vervoersbudget gecentraliseerd kan worden om een 

busjes aan te schaffen. Eerder is gesproken over een aanhanger, en toen bleek 

dat dit helemaal niet rendabel was in verband met stalling, verzekering, 

belastingen, etc. Voor de easy-ups wordt dit meer ad-hoc besloten, omdat dit 

pas relevant is op het moment dat er easy-ups stuk gaan. 

 

Jeroen kan zich voorstellen dat er een scheef gevoel bestaat, maar vraagt zich af 

in hoeverre dit terecht is. 

 

Er wordt opgemerkt dat er verkeerd om geredeneerd wordt, er zou meer vanuit 

de vereniging gedacht moeten worden, in plaats van vanuit de verschillende 

kerngroepen. 

 

De penningmeester merkt op dat er een algemeen investeringsbudget is en 

vraagt zich af in hoeverre dit ontoereikend is. Jimmy geeft aan dat zij van 

mening zijn dat dit algemene budget veel breder getrokken kan worden.  

De penningmeester geeft aan dat je het op deze manier juist complexer maakt, 

omdat er een schakel tussenkomt die budget en bonnetjes gaan verzamelen.  
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Er wordt teruggekomen op het punt dat het budget op een gegeven moment op 

is. 

 

Er wordt opgemerkt dat er veel discussies door elkaar heen lopen. Aan de ene 

kant de eilandjes binnen de vereniging, aan de andere kant de complexiteit in de 

geldstromen.  

Alles wat gemaakt is wordt direct afgeschreven en daarna is het direct eigendom 

van de vereniging en kan algemeen gebruikt worden. Hierna kom je wel op het 

onderhoud wat uit het algemene budget zou moeten komen. 

 

Er wordt opgemerkt dat veel evenementen dezelfde wensen hebben: een deur, 

een poort, een zuil, etc. Wellicht kan dit centraal opgepakt worden (met de 

reserve vanuit de evenementen), zodat deze door de verschillende evenementen 

gebruikt kunnen worden. 

 

Er wordt gesuggereerd dat de evenementencoördinator de discussie met de 

verschillende evenementen aan kan gaan. De evenementenpenningmeesters 

zullen eerst met de verenigingspenningmeester overleggen om orde op zaken te 

stellen. 

 

15. Rondvraag 
 

• Bush wil het nieuwe bestuur veel wijsheid, succes en sterkte toewensen. 

• Robin wil van een aantal aanwezigen het lidmaatschapsgeld innen. 

• Marielle vraagt de mensen die blijven eten zich meteen naar het restaurant 

begeven. 

• Jeroen merkt op dat hij blij is met de inbreng van de leden. 

• Mark vraagt wat de uitkomst was van de vraag of leden bereid zijn om 

meer te betalen voor de drank. Wellicht kan de prijs van de drank 

aangepast worden aan de locatie. 

• Jelle vraagt of de PR de intentie heeft om op meer festivals te staan. Het 

antwoord is nee, omdat er niet voldoende animo is voor de PR commissie. 

Op de Midzomerfair komen niet genoeg bezoekers af om het rendabel te 

maken. Castlefest valt midden in de zomervakantie waardoor er niet 

voldoende figuranten op af komen. 

• Johan Andrée merkt op dat de afwikkeling van Puerto Diablo met het 

bestuur afgehandeld wordt. 

• Sander wil iedereen bedanken voor de mooie jaren met Puerto Diablo. 
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16. Sluiting 
 

De voorzitter sluit de vergadering om 17:31 uur en bedankt de aanwezige leden 

voor hun komst. 

 

 

Naschrift van de voorzitter: 

 

"Als bestuur willen wij graag dat de ALV een open podium kan zijn voor de 

leden, om hun mening te kunnen geven over het beleid van het bestuur en haar 

activiteiten. Daar hoort ook bij dat er gereageerd kan worden op de meningen 

van andere leden daarover. Er was deze ALV een discussie naar aanleiding van 

een inbreng door een groep leden. De discussie leidde tot heftige en ongepaste 

reacties. 

 

De ALV dient een veilige plek te zijn waar alle leden (ongeacht leeftijd, 

huidskleur, geslacht of anciënniteit) hun mening kunnen geven. Hier horen wat 

ons betreft dergelijke reacties niet in thuis. Het bestuur keurt dergelijke reacties 

dan ook af en spreekt de hoop uit dat de leden richting toekomst in een 

dergelijke situatie een volwassen en open houding aannemen ten opzichte van 

elkaar en respect tonen voor elkaars mening. 

 

Uw bestuur neemt zich in de toekomst een actievere houding voor bij 

soortgelijke gevallen." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Voor degene die niet bij de ALV aanwezig waren: 

Wist u dat onze voorzitter tegenwoordig een hamer tot zijn beschikking heeft? 
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Een kijkje in de keuken van een kerngroep: 
 

 

De regels van het spel 
Bij het organiseren van een live komt nogal wat kijken: scenario, logistiek, 

financiën, rekwisieten, kleding, etc. etc. Het meeste werk gebeurt redelijk 

onzichtbaar voor de deelnemers, meestal al maanden voor het evenement zelf. 

Als kerngroep Elerion leek het ons een leuk idee om jullie een inkijkje te geven 

in zaken waar wij als kerngroep zoal mee te maken krijgen, bij de 

voorbereidingen of op de live, en wat onze gedachten daarover zijn. Voor dit 

eerste stukje willen we de aandacht vestigen op de regels van het spel en hoe 

wij daar naar kijken. 

 

Ons rollenspel heeft regels om zaken te simuleren die we niet echt kunnen 

uitspelen (gevechten, magie, vaardigheden, gif, ziektes, etc.) en om zaken 

eerlijk en gebalanceerd te laten verlopen (iedereen in dezelfde klasse begint 

even sterk, bijvoorbeeld). Het achterliggende doel bij alle regels is om leuk 

rollenspel te ondersteunen. De Regel van Zes is bedoeld om boswandelingen 

spannend te maken en te voorkomen dat we monsterploegen van twintig man 

moeten inzetten om een uitdaging te vormen. De recepten die bij bepaalde 

vaardigheden horen stimuleren het leuk uitspelen van je alchemistische 

brouwsels. 

 

De ellende met regels is natuurlijk: hoe uitgebreider je regels zijn, hoe meer 

vragen die weer opwerpen, die weer nopen tot nieuwe regels etc. Dat willen we 

niet. Natuurlijk zijn een aantal regels in het spel niet voor alle spelers, en 

figuranten, even duidelijk. Daar willen we iets aan doen, maar liever niet door 

alle mogelijke situaties van tevoren uit te schrijven. Daarmee zou de berg aan 

regeltjes nog veel groter worden dan nu, en er zullen toch altijd situaties zijn die 

we niet van tevoren konden bedenken. Het is nu al zo, dat in de praktijk de 

meeste deelnemers een gedetailleerde regel echt niet uit het hoofd kennen, net 

als het nodig is. Mag je je schoenen uitdoen als je vernageld bent, of verlijmd? 

Werkt een huid van staal tegen een bliksem? Hoe werkt contactgif?  

 

In veel gevallen is het het leukst, denken wij, als iedereen uitspeelt wat het 

leukst lijkt, wat binnen de spelwereld het best lijkt te kloppen. Je doet je 

schoenen uit, maar zit na een stap weer in de lijm, juk. Of je trekt je schoenen 

uit, springt weg van de plas lijm en vervolgt je pad met een omweg, ook prima. 

Je valt knetterend achterover van de bliksem, en zoekt later uit of je huid van 

staal er tegen hielp. 
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Een ander mooi voorbeeld is Vermommen. We hebben die vaardigheid destijds 

geschrapt omdat het veel te veel verwarring opriep als mensen tijdens een live 

opeens in een ander kostuum liepen: speelde deze speler/figurant nu een andere 

rol, of dezelfde rol in vermomming? Wat nu wel nog steeds binnen de 

mogelijkheden valt (en meerdere malen ook al gebeurd is) is dat deelnemers 

tussen de lives van kostuum wisselen en wellicht zelfs van naam. Alle 

figuranten (of spelers) die op deze wijze in vermomming rondlopen, zullen 

echter altijd te ontmaskeren zijn, door kenmerkende spraak, voorwerpen, details 

of iets dergelijks. De bedoeling van ons is om hiermee interessant rollenspel te 

creëren: is dit nu wel of niet die ondergedoken senator? Observeer hem, probeer 

hem uit de tent te lokken, regel dat zijn zakken gerold worden. Spannend spel is 

waar we allemaal voor gaan! 

 

Je kunt de exacte regels natuurlijk ook altijd navragen, bij een figurant, bij de 

spelleiding, of desnoods bij degene die jou met een spreuk of iets anders 

belaagt. Volgens ons is de spelwereld namelijk een stuk spannender, als niet 

iedereen evenveel weet. De alchimist weet veel van giffen, de tovenaar weet de 

sterke en zwakke punten van een spreuk. Het is de bedoeling dat de juiste 

details bij de juiste persoon bekend zijn. Alle nodige details van spreuken staan 

achterop het spreukenblad. En als het goed is, dan staat ook op de infovellen die 

je bij een vaardigheid krijgt, genoeg informatie om antwoord te geven op 

moeilijke vragen. Wist je bijvoorbeeld dat bij de vaardigheid Eerste Hulp staat 

dat dit alleen werkt bij wonden die door wapens zijn veroorzaakt (en dus niet 

die brandwonden van een vuurbal)? En staat de informatie er niet bij, dan 

improviseer je, of je vraagt het na bij de spelleiding. 

 

Sterker nog: ook wij improviseren nogal eens. Juist omdat de regels niet alle 

situaties afdekken, is het een taak van de spelleiding om knopen door te hakken 

als bijzondere situaties zich voordoen. We blijven dan ook de ruimte nemen om 

ter plekke ad hoc beslissingen te nemen, zonder dat gelijk in een regel te gieten. 

Dat kan betekenen dat een volgende keer anders beslist wordt over zo’n situatie 

waar geen regel voor is. Wij denken dat dat een klein offer is in vergelijking 

met de flexibiliteit die het ons geeft om in te spelen op de huidige situatie. 

 

Uiteindelijk is het doel voor alle deelnemers, inclusief ons, hetzelfde: 

uitdagend, spannend en leuk rollenspel maken. De regels bieden daarvoor 

gelegenheid en waar de regels niet afdoende zijn zal geïmproviseerd moeten 

worden, door jullie en door ons. Namens ons heel veel spelplezier gewenst! 

 

 
Namens de Elerion kerngroep: Jimmy Raaijmakers 
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De missie van heer Lamorak 
 

 

Dit is een voorproefje van het boek: “De missie van heer Lamorak”. Het gaat 

over de missie van heer Lamorak, voor hij benoemd werd als heer van het 

gebied dat jaren later de Landen van Lamorak genoemd zou worden… 

 

Heer Lamorak kwam aan bij de rand van het probleemgebied. 

Even verderop zag hij een kamp, een brandend kamp! Heer Lamorak snelde er 

heen, en zag een troep orcs. Ze waren met een stuk of tien, in roestige harnassen 

en bijlen besmeurd met 

bloed. Maar de orde die 

het kamp bewoonde vocht 

dapper, ze vochten met 

zwaarden en bijlen tot hun 

wapens net zo bloedrood 

waren als hun kleding. 

Heer Lamorak stormde 

naar voren op zijn paard, 

zijn zwaard flitse in zijn 

hand terwijl hij de Orcs 

uiteenjoeg en twee van hen 

neermaaide met zijn 

zwaard. De Orcs wisten 

dat ze verslagen waren en 

ze vluchtten, maar de 

leider van de Broederschap 

ging samen met zijn 

mannen achter ze aan, de 

Orcs maakten geen schijn 

van kans, in een linie 

kwam de Broederschap 

aangestormd. Geen een 

Orc ontsnapte aan hen. Knight and orcs Larry Elmore 

 

 
Tekst: Wouter Buijs 
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Puerto: een voorproefje 
 

 

Dezelfde albatros hangt al tijden boven de Zeeduivel. 

De matige wind doet de zeilen amper bollen. 

Er heerst een gespannen stemming aan boord. Veel 

hoeft er niet te gebeuren om de ruwe zeebonken te laten 

ontploffen. 

Twee scheepsjongens hebben stevig met de knoet 

gehad nadat er messen waren getrokken, alleen maar 

vanwege ruzie over een rat die een paar kunstjes kan. 

 

De passagiers turen naar de verte. Al in vele dagen 

geen land in zicht. Wel af en toe een ander zeil. Zou het 

de Canard Blue zijn? Of een ander schip? Iemand 

meent een piratenvlag gezien te hebben, een ander een 

Spaanse, maar niemand kan dit met zekerheid 

bevestigen. 

Velen hebben het gevoel dat men rondjes vaart. Er is een gerucht dat het 

kompas niet meer goed werkt. Bijna niemand vindt 's nachts nog rust. Er wordt 

geklaagd over onrustige dromen. 

 

Bijna allen vragen zich waarom 

men zich op deze reis heeft 

begeven. Het klonk ooit zo 

aanlokkelijk. Er zou veel goud 

wachten, mysterie, er zouden 

antwoorden komen op oude 

vragen. Maar de vreemde stille 

zee met haar lange slierten wier 

die regelmatig aan de oppervlakte 

drijven, onttrekt alle geestdrift. 

De kleuren in de lucht lijken te 

rood of te groen. De zeelucht, 

normaal zilt en verkoelend, heeft 

iets wrangs, iets van rotting... 

 

Commotie. Er drijft een ton langs 

bakboord. En dan een stuk hout 

met  tuigage.  Een  flard  van  een  

Het Kanonschot Willem van de Velde (de jongere) zeil en vlag zijn even zichtbaar 

voor een golf zich er weer over ontfermt. Was het een Franse vlag, een Engelse? 

Een piratenvlag? Er is veel discussie, maar geen uitsluitsel. 
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Dan klinkt een lang gehoopte kreet: “Land in zicht!”. Aan de horizon is 

duidelijk een klein eiland zichtbaar. Het wordt bijna in zijn geheel bedekt door 

een indrukwekkend fort, dat weelderig begroeid is. Het is duidelijk al een lange 

tijd aan zijn lot overgelaten. 

Toch blijft men op zijn hoede. De angst dat men het naderende schip op een 

salvo zal trakteren zit er goed in. 

 

 
Willem Janszoon Blaeu 

“Insulae Americanae” from “Theatrum Orbis Terrarum” 

 

Ver weg aan stuurboord is het andere zeil weer zichtbaar. Het lijkt ook op het 

eiland af te stevenen. Een plotseling opstekende mist verhuld het andere schip 

nu. Op goed geluk stevent de Zeeduivel op  het eiland af. Over kanonsalvo's 

hoeft men zich geen zorgen meer te maken. Maar over klippen des te meer. Het 

zicht is amper vier meter. 

Dan scheurt de mist van het ene op het andere moment open en vlak voor het 

schip toont zich de kust van het eiland. Het fort lijkt vanaf de klippen dreigend 

te grijnzen naar de zeelui die in hun sloep worden neergelaten... 
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Puerto Diablo 9 
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De uitvinding van het buskruit 
 

 

De uitvinding van het buskruit wordt toegeschreven aan de Chinezen. Ze 

konden al voor onze jaartelling brandstichtende kruitmengsels bereiden. De 

pyrotechnische stoffen werden door het ontbreken van de juiste samenstelling 

echter nog niet als buskruit beschouwd. De kennis werd grotendeels 

doorgegeven door Taoïstische monniken. Zo beschrijft de Taoïstische monnik 

Ko Hung (265-317 n. Chr.) een mengsel bestaande uit steenzout, zwavel en 

azijn. Het is waarschijnlijk één van de eerste experimenten met salpeterachtige 

zouten. De eerste vermelding van salpeter vindt men in de 4
e
 eeuw. Aan het 

einde van de 5
e
 eeuw werd salpeter geïdentificeerd. Het woord salpeter komt 

van de Latijnse woorden sal (zout) en petra (stenen), zout van steen, omdat het 

zout oorspronkelijk van de stenen rondom mestvaalten geschraapt werd. 

Vroeger zal het salpeter voornamelijk uit kalksalpeter hebben bestaan, 

calciumnitraat, mogelijk vermengd met ammonsalpeter, ammoniumnitraat. 

Later werd dit vervangen door natronsalpeter, natriumnitraat, en kalisalpeter, 

kaliumnitraat. De laatste ontstaat door het bijmengen van potas, een as 

overblijfsel na houtverbranding dat voornamelijk uit kaliumcarbonaat bestaat, 

waardoor het kaliumzout wordt gevormd. Kalium heet daarom ook wel 

potassium. Van deze zouten is kalisalpeter het minst hygroscopisch 

(wateraantrekkend), waardoor de eigenschappen van het buskruit aanzienlijk 

verbeteren. 

In zijn Ben Cao Jing Ji Zhu (492 n. Chr.) schreef Tao Hongjing dat er een blauw 

purperen vlam ontstond als men salpeter in brand stak. Het is echter de salpeter 

die de zuurstof levert voor de verbranding, 

bijvoorbeeld van houtskool. Salpeter moest echter 

gezuiverd worden want anders was het onbruikbaar 

in buskruit-mengsels. Het salpeter werd verzameld 

en opgelost in potten met water. Daarna werd het 

water gekookt en na de indamping en 

uitkristallisatie werden de onzuivere elementen 

weggenomen door de oplossing, moederloog 

geheten. Het salpeter dat overbleef, werd van de 

andere zouten gescheiden door het in andere potten 

weer met water te laten koken. Daarna volgde er 

weer een kristallisatieproces. De methode van 

verzameling en zuivering van salpeter ontwikkelde 

zich vanaf de 6
e
 eeuw n. Chr. Het buskruit werd hoogstwaarschijnlijk onbewust 

door alchemisten uitgevonden. Dankzij vele experimenten in hun drang naar 

kennis naar het onsterfelijkheidelixir en de formule om goud en zilver na te 

bootsen, ontdekten zij veel nieuwe chemische elementen en grondstoffen. 
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Waarschijnlijk gebruikten ze chemicaliën die (deels) gelijk waren aan de 

bestanddelen van buskruit om chemische substanties te veranderen. In de 

Chinese alchemie bestonden vele methoden om een chemische substantie te 

veranderen. Eén bepaalde methode noemde men de “fuhuofa” (methode van het 

onderwerpen, 'temperen' van een substantie door vuur). Een chemische 

substantie, vooral van metalen of mineralen aard, werd verhit. Als de verhitting 

de juiste hoogte heeft bereikt, dan is de chemische substantie door het vuur 

“getemperd”. De oorspronkelijke kenmerken van de chemische substantie zijn 

door het temperen zodanig veranderd of verdwenen dat er als het ware een 

nieuwe substantie is ontstaan met nieuwe eigenschappen. Het woord temperen 

heeft tegenwoordig de betekenis van warmtebehandeling waardoor bij metalen 

een structuurverandering plaatsvindt. In de oudheid had de betekenis 

waarschijnlijk meer betrekking op chemische reductie, waarbij oxiden werden 

gereduceerd tot de oorspronkelijke zuivere elementen. 

Zwavel werd door de alchemisten als giftig 

beschouwd (maar is dat niet). Als men 

zwavel door vuur liet “temperen”, dan kreeg 

het in de plaats van een goudgele kleur een 

zwarte, bruine kleur. Bij afkoeling ontstaat 

door kristallisatie zuiver zwavel. 

De methode van het temperen door vuur 

wordt aan Sun Simiao (581-672 n. Chr.) 

toegeschreven. In de Zhu Jia Shen Pin Dan 

Fa citeert Sun Simiao het volgende: “Neem 

2 liang (37,3 gram) zwavel en 2 liang 

salpeter. Maal het tot een fijn poeder. Leg 

dit dan in een smeltkroes. Graaf een put in 

de grond en plaats er de smeltkroes in. 

Neem 3 peulen van de “zeepbeenboom” en 

verkool ze zodanig dat ze hun vorm blijven 

bewaren. Leg ze daarna in de pot. Wanneer 

de vlammen in de pot verdwenen zijn, wordt de pot door het deksel gesloten. 

Plaats 3 jin (596,8 gram) gloeiende houtskool op het deksel. Wanneer 1/3de 

van de houtskool verdwenen (verteerd) is, wordt de rest van de houtskool 

weggenomen. De substantie moet niet meer afkoelen voor men het uit de pot 

neemt. Het is immers door “het vuur getemperd”. 

In dit verband is het woord temperen chemisch gezien echter een oxidatie 

reactie, het omgekeerde van de reductie. De oxidatie vindt plaats door het 

vrijkomende zuurstof uit salpeter. Sun Simiao wilde mogelijk het voor hem 

onbekende kaliumsulfaat produceren maar hij stootte daarbij op het eerste 

ontvlambare mengsel uit de geschiedenis. Uiteraard ontstond in de complexe 

reactie een deel kaliumsulfaat maar dan in de vorm van witte rook. 
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Bij het experiment van Sun Simiao ontstond alleen maar een langzame 

ontbranding (deflagratie) en kwam er geen explosieve verbranding. Dit is te 

verklaren doordat de chemische producten (zwavel, salpeter en houtskool) die 

Sun gebruikte niet voldoende gezuiverd waren en niet innig met elkaar waren 

vermengd. De kracht van dit zogenaamde protobuskruit was dan ook zwak. Als 

men zwavel met salpeter combineerde, kreeg men telkens een uitwerking die 

leek op de uitwerking van protobuskruit. Als men echter zwavel, salpeter en 

houtskool in de juiste verhoudingen combineerde, dan verkreeg men explosief 

buskruit. Sun Simiao had met “zijn methode om zwavel door vuur te temperen” 

een chemische substantie verkregen die dicht bij de samenstelling van het 

buskruit stond, maar hij wist slechts dat men met deze methode de 

eigenschappen van zwavel kon veranderen. Algemeen wordt aangenomen dat 

buskruit rond het einde van de Tang-dynastie (618-907 n. Chr.) werd ontdekt. 
 

Afbeelding rechts: 

Mōko Shūrai Ekotoba - Takezaki Suenaga 

 

De eerste geschreven formule voor 

buskruit is afkomstig uit die 

periode. In de Wu Jing Zong Yao 

(collectie van de belangrijkste 

militaire technieken) van 1044 n. 

Chr. worden verschillende samenstellingen van buskruit weergegeven. 

De recepten van dit buskruit tonen aan dat het buskruit een laag salpetergehalte 

had en dat er nog andere brandbare elementen naast salpeter, zwavel en 

houtskool aan het buskruit werd toegevoegd. Zo bevatte de “ji li huo qiu” 50% 

salpeter, 25% zwavel, 6,25% houtskool en 18,75% andere brandbare 

bestanddelen zoals hars, bijenwas, bamboevezels, olie, hennep en lak. De “ji li 

huo qiu” was een vuurbal voorzien van weerhaken en werd met een katapult 

naar de vijand geslingerd. Bij experimenten werden in buskruitmengsels vaak 

andere chemische en brandbare elementen toegevoegd, waardoor het explosief 

karakter wegbleef. Daarenboven bevatte het Chinese buskruit nog steeds een 

laag salpetergehalte, mogelijk omdat dit het meest kostbare bestanddeel was. 

Uiteindelijk bleek de ideale explosieve verhouding in de buskruitsamenstelling 

75% salpeter, 10% zwavel en 15% houtskool te zijn. In vuurpijlen is het 

bestanddeel aan salpeter 60%. Volgens het Chinese standaardwerk over 

explosieven, het uit 1628 daterende Wu Pei Chih zouden in China de juiste 

samenstelling en mengverhouding van het buskruit uiteindelijk pas halverwege 

de 13de eeuw bekend zijn geworden. 

 
Maarten Scherpenzeel 

Bronnen: http://www.ethesis.net/buskruit/buskruit_deel_I_hfst_1.htm 

 http://nl.wikipedia.org/wiki/Buskruit 

 http://pyrotechniek.blogse.nl/log/geschiedenis-en-

verzameling/de-uitvinding-van-het-buskruit.html 
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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 
 

Normaal stond hier een stukje over deadlines en het inleveren van kopij. Daar 

we overstappen op een weblog, komen de deadlines te vervallen en kan kopij te 

allen tijde worden aangeleverd. Hoewel we zullen betrachten deze stukjes zo 

snel mogelijk te plaatsen, kan het zijn dat degene die de kopij levert, graag voor 

een bepaalde datum zijn of haar stuk geplaatst zou willen zien. Laat het ons 

weten en we zullen ons best doen. Mocht het voor ons niet binnen de 

mogelijkheden liggen, dan brengen we je daarvan op de hoogte. 

 

Mocht je het schrijven van stukjes voor het Arcana weblog leuk vinden, dan 

nodigen wij (De Redaktie) je uit om het ons te laten weten. Er is bij De Redaktie 

nog wel plaats voor één of meerdere enthousiastelingen. 

 

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: E-

mail: 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. 
 

 

Maart 2012 
 

11 maart 2012 

Rollenspelvereniging Arcana organiseert de figurantendag voor Elerion 34. 

Locatie: CaféTheater Boulevard, Sint Jansstraat 3 in Breda. Nieuwe en/of 

onervaren figuranten worden om 13.00 uur verwacht, oudgedienden om 14.00 

uur. Mocht je gaan figureren op Elerion 34, maar je kan niet op de 

figurantendag komen, laat het dan weten aan de Elerion kerngroep: E-mail: 

kerngroep_elerion@arcana.nl. 
 

23 t/m 25 maart 2012 

Rollenspelvereniging Arcana organiseert Elerion 34 “De erfenis van 

Dragomir.” Locatie: “Ten Vorsel” in Bladel. 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 nog mogelijk. 
 

Mei 2012 
 

11 t/m 13 mei 2012 

Rollenspelvereniging Arcana organiseert De Bron 6 “Terra Incognita.” 

Rollenspelweekend te Oosterhout (NB) voor 14-17 jr. 

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 6 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. 

Kijk, voor meer info over De Bron op: 
http://www.arcana.nl/index.php?page=bron-inleiding 

Inschrijven voor De Bron kan op dit adres: 
http://www.arcana.nl/index.php?page=bron-inschrijven 

Denk er aan dat inschrijvingen op volgorde van betaling worden gehonoreerd. 
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Afzender: 

 

Rollenspelvereniging Arcana 

 

Dr. van Stratenweg 540, 

 

4205 LL  Gorinchem 

 


