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Elric de Weldoener in de Senaat
DOOR JAGO VAN WIJCK

De knoop is doorgehakt, Umbrië heeft
een volksvertegenwoordiger in de senaat in Elerion-stad. Na de maandenlange onrust omtrent de opvolging van
senator De Boer, die tragisch genoeg
nooit de senaat heeft mogen betreden, is
er dan eindelijk wat rust in de Umbrische politiek wedergekeerd. Burggraaf
Elric, de heer van Zonnestein, lokaal
ook wel de Weldoener genoemd, is een
befaamd persoon in geheel Umbrië.
Naast zijn hogerechterschap, was hij in
zijn jonge jaren ook betrokken bij de
Helden van Muggestein, de Doemprofeten en zelfs de start van het bewind van
de Keizerin. Daarnaast was hij, als zonnepaladijn, betrokken bij het ontluiken
van het zonnegeloof en de weg naar status van staatsgeloof. Ook in de alvenoorlog was Zonnestein onder zijn bewind, een veilige plaats voor vele
vluchtelingen. Erlic staat bekend als een
bedachtzaam en mild man, die echter
nooit voor de makkelijkste weg kiest
om van dingen af te zijn. Kwade tongen
beweren dat Elric wel graag voor de
langste weg kiest omdat problemen dan
wel vanzelf verdwijnen.

Niet ontkent kan worden dat Umbrië
een veelzijdig man met vele vaardigheden en kwaliteiten als haar afgevaardigde naar de senaat stuurt, en dat kan
nooit slecht zijn.
De zittende senatoren voor Umbrië,
Bisschop Basilius en Idelette de Biënhof, hadden elk een hartelijke felicitatie
voor hun nieuwe collega klaar, beiden
verklaarden bijzonder verheugd te zijn
met deze benoeming. Al schijnt senator
De Biënhof de rest van de dag geen enkele sigaret meer te hebben gerookt.
Senator Elric heeft enkele weken geleden met enkele getrouwen zijn Zonnestein verlaten en is richting Elerion-stad
getrokken. Echter niet zonder Zonnestein in capabele handen achter te laten.
De Pelinorese ridder Tristan de Onrustige, ene Heron van Ramsteen en zonnepaladijn David nemen bijgestaan door
rentmeester Aurea Mazarino het bestuur
van Zonnestein voor Elric waar.
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Elsenia in oproer!
DOOR AUTORO ESTERE

Elsenia is in staat van oorlog. De zo
kleurrijke provincie uit het zuidelijke
deel van het keizerrijk is recentelijk
aangevallen door een nog vrijwel onbekende legermacht. De schaarse informatie die voornamelijk uit geruchten bestaat, geeft aan dat het gaat om een leger van renegate tovers en onverslaanbare magische krijgers. Het westelijke
deel van de provincie is al geheel in
handen van het onbekende leger, in de
overige delen van Elsenia woeden nog
gevechten, al heeft het keizerlijke leger
naar het schijnt nauwelijks enige kans.
De militaire bevelhebbers van het keizerlijke leger zitten met de handen in
het haar, aangezien de militaire rangen
nog steeds niet op de sterkte van voor
de alvenoorlog zijn. Niemand had dan
ook verwacht dat er nu al weer onrust
zou uitbreken in het keizerrijk. Men had
gehoopt het leger weer rustig op te
bouwen tot de gewenste omvang.

Bos in brand
DOOR ANNEBEL JULTERS

Zonnestein is in rep en roer geweest
toen op een moment het bos bijna geheel in brand stond. Dit werd veroorzaakt door monsters die oprezen uit het
meertje in het midden van het dorpje.
Deze wezens leken te bestaan uit vuur
en worden door de bevolking lavamonsters genoemd. Alhoewel enkele mensen een relatie leggen tussen het opstaan
van de monsters en een gruwelijk offerduel is dit nog niet bevestigd. Het was
wel duidelijk dat de monsters zorg
droegen voor het brandende bos. Gelukkig konden de bosbranden geblust
voordat permanente en zeer ernstige
schade gedaan werd. Dit alles dankzij
kordaat optreden van de aldaar aanwe-

zigen. De Noodzaak van het blussen
was niet alleen daar vanwege de angst
een compleet bos vernietigd te zien
worden maar was ook vanwege de regeneratie van de vuurwezens die sterker
leken te worden van vuur. Wij hopen
voor de inwoners van Zonnestein dat dit
probleem snel en effectief aangepakt
kan worden.

Buurland Incendia haalt banden aan
met Keizerrijk Elerion
DOOR AUTORO ESTERE

Het nog niet zolang bekende keizerrijk
Incendia heeft twee weken geleden officiële banden aangeknoopt met Elerion.
Nadat al zo’n half jaar diverse diplomatieke vertegenwoordigers door het gehele keizerrijk trokken, heeft twee weken
geleden de officiële ambassadeur van
Incendia zijn geloofsbrieven aan de keizerin aangeboden. De ambassadeur van
Incendia, genaamd Enguis Captiosis,
heeft zijn intrek genomen in een recent
door Incendia aangekocht pand nabij
het keizerlijke paleis. Vanuit het keizerlijke paleis is door een woordvoerder
bekend gemaakt dat de Keizerin bijzonder verheugd is over deze stap van de
Incendiaanse leiders. Zij roept haar bevolking op reizigers uit Incendia vriendelijk tegemoet te treden en begrip te
tonen voor eventuele ‘afwijkende’ gewoonten en gebruiken. De verse ambassadeur Enguis Captiosis heeft aangegeven dat reizigers uit zijn land de wetten
van Elerion volledig zullen respecteren
tijdens hun verblijf. Wel gaf hij aan dat
op het gebied van religie en magiegebruik Incendia niet in staat is aan de
wetten van Elerion te voldoen. Volgens
de keizerlijke woordvoerder ziet de
Keizerin hierin geen probleem zolang
het inwoners uit Incendia betreft.
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Paarse Plassen nog onopgelost.
DOOR JACOBA KWAKKELMANS

Het probleem van de paarse plassen
blijft nog onopgelost. Dit probleem is
recent ter hand genomen door een speciale onderzoeksgroep. Enkele tovers,
waaronder gildemeester der bezweerders Calesta, Alchemist Kylian Quigly
en zelfs afgevaardigde van tovenaarseiland, runenmeester Zyfanty, hebben
samen met een groep natuurgelovigen,
waaronder de druïden Aurora en Lideweij Berkenschors, en Naag de Lol van
de Verenigde Abominatie Verdelgers,
de taak op zich genomen om binnen
korte tijd het probleem van de Paarse
Plassen op te lossen. Op last van resident Loyauté en met goedkeuring van
aartsdruïde Feron Mutaron heeft deze
onderzoeksgroep in Zonnestein de nodigde experimenten verricht.
Tot dusver is men er vooral achter wat
men niet moet doen met paarse plassen
vloeistof. Echter volgens Naag de Lol
is dit welzeker ook belangrijke kennis
die vergaard moet worden. Aangezien
de hoopvolle onderzoekers niet snel uit
dit probleem zullen komen is samenwerking met de in Zonnestein gevestigde DUH een voor de hand liggende vervolgstap. De rectrix van de DUH Zonnestein, Leone Thijse, gaf aan dat haar
instituut volledig open zou staan voor
wetenschappelijke samenwerking op het
gebied van dit actuele maatschappelijke
probleem.

DUH Zonnestein maakt goede start
DOOR JACOBA KWAKKELMANS

Van de drie dependances van de Umbrische Hogeschool maakt voor die in
Zonnestein een vliegende start. De rectrix van de DUH Zonnestein stelde
glimmend van trots dat dit te maken had
met het hoge niveau van de docenten,
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het liberale denkklimaat in Zonnestein
en haar eigen bezielende leiding over
het instituut. Het niveau van enkele
klassen heeft zelfs dat van de UH in
Nieuw-woudenburg al overtroffen. Zo
zijn daar de onovertroffen lessen van
meestertacticus
Richard
Smeenge,
voormalig militair uit Kro Terlep. En
ook de bloemschiklessen van Cornelia
Vrij zijn van hoge kwaliteit. Alhoewel
het lesaanbod van de UH vele malen
groter is en er aldaar ook veel meer leerlingen terecht kunnen, kan toch gesteld
worden dat de DUH Zonnestein aan alle
verwachtingen voldoet.

Verslag Orkbal wedstrijd “Oldstars”
tegen “Hart van Zonnestein”
DOOR RINUS MUG

In de promotiereis van de Oldstars door
de Wilde landen om de Orkbal sport te
promoten hebben ze het plaatsje Zonnestein aangedaan. Aangezien Zonnestein
nog geen Orkbal team had voor de wedstrijd zijn de coach, toejuichleidster Julia en bovengetekende vooruit gegaan
om de mensen warm te maken voor het
Orkbal en een waardige groep Orkbalspelers te vinden om een mooie wedstrijd neer te zetten tegen de Oldstars.
’s-Ochtends hebben ze de beginselen
van de Orkbal bijgebracht gekregen,
waarbij vooral het kemphanen nog zeer
lastig bleek. De rest van de dag heeft
het team getraind of zich geestelijk en
fysiek voorbereid op de wedstrijd. Door
het drukke programma ter plaatse kon
de wedstrijd pas tegen de avond beginnen. Middels fakkels en andere lichtmagie kon een sfeervolle omgeving worden gecreëerd waarin de spelers optimaal tot hun recht kwamen.
Het programma begon met het aankondigen van vier zeer welgestelde edelen
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die zich bereid hadden gevonden om
deze wedstrijd te sponsoren naast onze
vaste sponsor handshuis “de Rand”.
Het betreft de volgende 4 edelen in willekeurige volgorde: Claus van Drackensteijn, Ferdinand van Loo, Alexander
van Soest en George van Noordeinde
Voor de muzikale begeleiding tijdens de
wedstrijd was de zangeres Artesia Banck gevraagd. Zij heeft haar inzending
voor de volksliedwedstrijd gezongen en
enkele muzikale intermezzo’s tijdens de
korte pauzes in de wedstrijd.
Na het volkslied was er een minuut stilte ter nagedachtenis van de coach, Sebastiaan Hart, die eerder die dag overleden is in Zonnestein, tijdens de strijd
met een losgeslagen Golem van tovernaarseiland en een roodgloeiend monster dat uit het plaatselijk meer is komen
zetten. Zoals hij ook de Orkbal wedstrijden als een strijd mocht analyseren
is hij strijdend met de bijl ten onder gegaan. Na een eervolle plechtigheid is hij
onder de middenstip begraven. Dit werd
beschouwd als zijn laatste wens en velen hopen dat hij zich een goede zetel
naast Robin heeft verworven.
De wedstrijd is opgedragen aan Sebastiaan “coach” Hart en mogen zijn adviezen en speltechnisch inzicht de Orkbal
sport nog lang op een hoog peil houden.
De wedstrijd:
Aan de noordkant de Oldstars met voor
deze gelegenheid de volgende formatie:
•
•
•
•
•

Renner Kim Langlans (de Schutter)
Renner Ivo Daguéro (Snelle Ivo)
Gozer Alfons de Ruitenbreker (de
Maarschalk)
Gozer Cuwat Lipvinger (“Wat”je)
Blokker Bertus Klompenmaker (de
Schoorsteen)

Aan de zuidkant “Hart van Zonnestein”
met de volgende deelnemers:
•
•
•
•

Renner Falco
Gozer Ian
Gozer De Hoen
Blokker Alex
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•
•

Blokker Borus
Reserve Rogier
Reserve speler Mrauw prr'gr Mriew

•
De wedstrijd stond onder leiding van:
Kor Zonneveld, de Scheids.
Na een zeer goede opening van Hart
van Zonnestein en zelfs een kleine
voorsprong in punten, bleek het team
toch niet opgewassen tegen de spelervaring van de Oldstars.
Nog in de eerste helft van de wedstrijd
ware reeds drie spelers van het lokale
team helemaal op. Een speler was onder
de blokker van de Oldstars geplet en
een andere had niet de conditie om het
tegen de Oldstars vol te houden.
Omdat achteraf bleek dat één van hen
een twijfelachtige bult in de nek had,
heeft de scheidsrechter in de 2e helft bij
uitzondering toegestaan dat er nieuwe
spelers in het lokale team konden worden ingebracht. Ondanks de aanvankelijk frisse energie die over het speelveld
gierde heeft dit het tij niet kunnen keren. Zeker na het abrupte einde doordat
een katmens er met de bal vandoor ging
is de wedstrijd er eentje die alle toeschouwers zal bijblijven.
Binnenkort spelen de Oldstars misschien bij U in de beurt.
Kom gezellig kijken met de hele familie, er gebeuren bijna nooit ongelukken
met het publiek.

Eindelijk rust
DOOR JUSAN IKLI

Het zo vredige Zonnestein werd enige
weken geleden opgeschrikt door een
golf van gewelddadige wezens. Juist op
het moment dat talrijke reizigers arriveerden om op verzoek van Elric de
Weldoener, heerser van Zonnestein, diverse projecten ter hand te nemen, verdween ook de rust. Gelukkig waren de
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reizigers een welkome bongenoot tegen
de agressors. Naast leden van de helden
van Muggestein waren ook alle leden
van de Vermaarde Vijf aanwezig, en dat
gaf de plaatselijke burger moed. Ook
twee groepen huurlingen hebben hun
steentje bijgedragen aan het herstel van
rust en orde in Zonnestein. De ene
groep was ingehuurd door Jaap Singe de
plaatselijke herbergier, de andere groep
door rentmeesteres Aurea Mazarino.
Er bleken drie types van gewelddadige
sujetten Zonnestein te teisteren, geloofsfanate bandieten, monsters van lava en
mysterieuze geluidloze witte wezens,
die wel eens wredelingen worden genoemd.
De eerste groep bestond uit een talrijke
hoeveelheid bandieten die luidkeels
verkondigden dat de ketters uitgeroeid
moesten worden. Het was vooral de
aanhoudende stroom van deze bandieten
die het dorp een zeer onveilige plaats
maakte. Ondanks dat er enkele levend
zijn gevangen genomen, is niet duidelijk
geworden wat de reden van hun daden
was. Aangezien zijn ook talrijke trouwe
aanhangers van staatsgeloven aanvielen,
kan gesteld worden, dat met daadwerkelijke ketterij deze zaak niets te maken
kan hebben.
De tweede groep bestaat uit lavamonsters die uit het centrale meertje oprijzen. Er wordt onderzocht of deze monsters iets te maken hebben met de offerduels die door de Incendianen ter plaatse uitgevoerd worden. Dit verband is
nog niet onomstotelijk aangetoond.
De derde groep, de zogenaamde wredelingen, was zo mogelijk nog moeilijker
te doorgronden. Ze vielen doorgaans
alleen aan indien agressief bejegend, al
bleken enkele aanwezigen ook bij vredelievend gedrag, doelwit van deze wezens. De wredelingen blijken niet aanspreekbaar, maken geen geluid en zijn
uitzonderlijke sterk. De wredelingen
droegen zonder uitzondering geloofs-
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symbolen van het natuurgeloof. Navraag over deze kwestie bij Aartsdruïde
Feron Mutaron leverde enkel het commentaar op dat er dan wel iets fout zou
zitten in Zonnestein. En met een haal
over de neus, en de toevoeging dat de
wezens vredeling heten en niet wredeling werd uw verslaggever weer ’t Wold
uitgestuurd.
Gelukkig zijn beide nare groeperingen
slechts korte tijd actief geweest in Zonnestein. Na enkele dagen is van geen
van beiden nog iets vernomen. Ook in
overig Umbrië is geen melding gemaakt
van hun aanwezigheid.

Commandorij-structuur op de schop
DOOR JAGO VAN WIJCK

De Commandorij-structuur zoals die in
Umbrië al jaren voor de alvenoorlog
was opgezet zal spoedig gaan veranderen. Volgens Kolonel Navarre Teslat,
bevelhebster van de keizerlijke troepen
in Umbrië, zullen op diverse plaatsen in
de provincie kleine militaire eenheden
gestationeerd worden. Dit heeft meerdere redenen. Ten eerste wil Kolonel
Teslat de diverse nog aanwezig zijnde
dorpsmilities ontlasten, zodat deze burgers zich volledig kunnen inzetten om
hun dorp bij te staan in de weder opbouw. Ten tweede hebben kleine militaire posten ten doel om de burgers van
Umbrië beter te kunnen beschermen tegen kleine gevaren en ongeregeldheden.
De huidige commandorijen zijn meer
gericht op de totale veiligheid van Umbrië en missen de manschappen om ook
kleinere zaken in de kiem te smoren.
Kolonel Teslat gaf aan dat in Appelhoeve, Steenvoorde en Zonnestein de eerste
militaire posten zijn gevestigd. De militairen aldaar zullen opereren in overleg
met de plaatselijke landheer, maar niet
onder zijn gezag vallen, ze zullen hun
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orders via de gebruikelijke militaire
structuren verkrijgen.

Nieuws uit Nieuw Woudenburg
- Resident Loyaute heeft het eerste
eredoctoraat van de UH deemoedig
geweigerd. “Er zijn personen die dit
meer verdienen dan ik.”, aldus de
resident.
- Handelshuis de Rand heeft na luid
protest van de lokale ambachtsgilden besloten te stoppen met het ook
’s avonds verkopen van haar handelswaar. Ruwaard Ten Terpe,
touwslager, gaf als reden:“Dit is
oneerlijke concurrentie, wij willen
ons gezin ook wel eens zien.”.
- Een gokhuis aan het plein der grote
vrede is in vlammen opgegaan. Een
concurrerend gokhuis is aangeklaagd, daar het al weken eerder
weddenschappen afsloot over hoelang het zou duren voordat het
eerstgenoemde gokhuis zou sluiten.
- Het is herbergen toegestaan personen te weigeren op basis van ras of
afkomst. Herbergen zijn private
ondernemingen die zelf mogen bepalen met wie zij een zakelijke
overeenkomst wensen te sluiten,
aldus wetskenner Dreddus DeLò.
- De prijzen van appelcider zijn drastisch gedaald. Sinds de dorpen
Mawels en Appelhoeve vrede hebben gesloten zijn de prijzen van de
vandaar afkomstige uitstekende appelcider meer dan 30% in prijs gedaald.
- Handelshuis Mulder zegt dat haar
leveringen twee keer zo snel zijn
geworden sinds het voorraadpakhuis niet meer in NieuwWoudenburg staat. Ook het aantal
diefstallen vanuit de voorraad is
flink afgenomen.
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- Het aantal jongeren wat orkbal wil

spelen is sinds het begin van de promotie rondreis van de Oldstars door
Umbrië sterk toegenomen. Zelfs in
zo’n mate dat de Woudenburg Walsers geen jeugdleden meer aan kunnen nemen wegens gebrek aan trainers.

Kamp Griffioen nog maximaal
één jaar in stand
DOOR STERRE VAN WOUDENBURG

Resident Loyauté deed na een opvoering van het theaterstuk Kats, een reizende voorstelling over het leven van
een katmensenstam, een opzienbarende
mededeling. Het vluchtelingenkamp
Griffioen zal nog maximaal één jaar
blijven bestaan. Umbrië is volgens de
resident op de goede weg om alle vluchtelingen een veilig thuis en nuttige
werkzaamheden te verschaffen. De resident sluit niet uit dat op de huidige
locatie van het vluchtelingenkamp een
permanent dorp wordt gebouwd. Maar
dat zal dan niet bestaan uit tenten maar
uit degelijke gebouwen van hout en
steen, met een herberg, een raadhuis en
alle ambachtswerkplaatsen die een nederzetting nodig heeft. De resident
sprak met klem tegen dat de vluchtelingen die er nu nog steeds niet in geslaagd
zijn om elders woon- en werkplek te
vinden, nergens zouden kunnen aarden.
Juist voor deze ontheemden zou Umbrië
extra inspanning moeten verrichten om
ook hen over de vreselijke naweeën van
de alvenoorlog heen te helpen.

Ingezonden brief
Open brief aan de EPOB (Elerionse
Professionele Orkbal Bond)
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Middels deze brief wil ik U vragen gepast actie te ondernemen t.b.v. het behoud van de goede naam en het herstel
van het vertrouwen van in Orkbal.
Afgelopen week is er een wedstrijd georganiseerd in het plaatsje Zonnestein.
Deze wedstrijd als onderdeel van het
Orkbal promotie tournee van de Orkbal
groep “Oldstars” zou de interesse in de
sport moeten vergroten. Graag zou ik u
wijzen op een aantal klachten en verbeter voorstellen. Als toeschouwer van
deze wedstrijd heb ik alles uit eerste
hand mogen meemaken, maar ik wil
graag anoniem blijven om te voorkomen dat er enige onsportieve reactie tegen mijn persoon wordt ondernomen.
Het stadion en de verlichting in Zonnestein is niet toereikend om een wedstrijd
in de nacht te organiseren. Dit levert
onvrede op bij het publiek met mindere
plaatsen.
Gaarne de wedstrijd op de dag organiseren of zorgen voor voldoende tovers
met lichtspreuken. De laatste moment
improvisatie met fakkellicht was creatief verzonnen en vermoedelijk vooral
voor de betrokken toeschouwers (fakkeldragers) een garantie voor een 1e
rangs plek.
Het veld was van ronduit slechte kwaliteit. Veel kuilen, heuvels en gaten in het
speel veld. Vooral de bult rondom de
middenstip was opvallend. Dit kwam
naar ik begrepen heb doordat de coach
daar eerder die dag begraven is. Natuurlijk over de doden niets dan goede worden (Sebastiaan Hart, moge de Generaal
zich over zijn ziel ontfermen), maar laat
die amateuristische grafdelvers in iedere
geval proberen om een behoorlijk
speelbaar Orkveld achter te laten.
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pliciet verbied is het toch zeker onsportief te noemen tegen een groep net uit
het veen getrokken Orkbal spelers.
Het gebruik van stimulerende middelen
als helingkruiden, levens elixers, etc.
was zeer goed na te gaan, doordat er na
afloop een grote stapel flessen en andere
verpakkingsmaterialen langs het speelveld gevonden is.
Een overdaad aan illegale wapens is tijdens de wedstrijd in beslag genomen.
Misschien zou u willen nadenken over
een eenvoudige opsporingsmethode,
bijvoorbeeld een tover met “wapen verhitting”, zodat alle niet officiële wapens
kunnen worden ingenomen.
Verder is het ronduit belachelijk dat de
organisatie niet heeft voorzien in een
reserve bal. Na het ongeluk met de bal
heeft de scheids het spel voor 5 minuten
onderbroken voor het vinden van een
bal. Aangezien het spelen met hoofden
niet langer als ethisch wordt gezien is
de wedstrijd uiteindelijk afgelast. Mag
ik u er op wijze dat het spelreglement
niet voorziet in deze situatie.
Aangezien de lokale ploeg er toch in
geslaagd is met 2 tegen 5 nog een punt
te maken, zou ik willen voorstellen om
de uitslag nietig te verklaren en de wedstrijd opnieuw te spelen. Deze keer met
een door beide groepen gekozen / officiële scheidsrechter. De vorige scheidsrechter was zeer partijdig, met doorslaggevend detail dat hij zich zelfs in
Oldstars kleding had gehesen.
Hiermee meen ik mijn plicht als oplettend en Orkbal liefhebbend burger te
gedaan en hoop ik op uw weloverwogen
reactie / beslissing.
Een fan.

De Oldstars zijn betrapt op het gebruik
van ploertendoders tijdens het spel.
Hoewel het spelregelement dit niet ex-
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Onverwacht gestorven op het slagveld

Bastiaan Hart
Paladijn der Generaal
Tweedegraads ingewijde

“De strijd is gestreden
De overwinning behaald
Geen gevaar is gemeden
Met bloed is betaald
De overwinning smaakt zoet
Voor ons allemaal
Want winnen doet goed
Leve de Generaal”

Met vreugde doen wij
konde van de geboorte
van onze dochter

Melsiande
Leta-Shagar
Dat haar een zonnig
leven gegund mag zijn.
Titus en Germin Tenweel
Steenwolde

Handelshuis De Rand betuigt deelneming
aan al zijn vrienden, strijdmakkers en nabestaanden

Na een lang ziekbed heengegaan

Ursul Geerde
We zullen hem en zijn scherpe
financiële inzicht missen
Namens handelshuis Mulder
Vrouwe Mulder

Wie weet waarheen hij gaat
Wie weet vanwaar hij komt
Wie weet wat hij ziet
Wie weet waar hij blijft
Iris Van Reijksteen-LaPluche
Gestorven op 20 jarige leeftijd

Heengegaan deze maand in vluchtelingenkamp
Griffioen:
Diederik, Orval, Helga, Mirtek, Elerin, Shodon,
Willem, Willem, Garion, Kira, Olemenee, Petrik,
Johannus, Fert, Corina, Jeltien, Nina.
Zij worden betreurd.

De familie Van Reijksteen
Moordenaaragat
Jij zult niet vergeten worden

