
 

 

 

 

 

 

 

Uitnodiging Expiatio (12+ LARP)  
In het weekend van 8-10 april organiseert Expiatio een LARP-evenement voor kinderen van 12-18 
jaar. Expiatio is wat betreft leeftijd en soort spel een opvolger van Artago. Wij werken samen om de 
overgang voor de deelnemers zo makkelijk mogelijk te houden.  Expiatio is wel een compleet andere 
setting. Artago verzint deze keer het plot voor de nieuwe spelers en is een deel van ons bestuur 
aanwezig. We zouden het leuk vinden als er spelers van Artago naar Expiatio komen. Als je voor 4 
april inschrijft zijn de kosten €70,- inclusief eten, drinken en overnachting. Daarna worden de kosten 
€80,-. Kinderen die vanuit Artago komen moeten dit bij hun inschrijving doorgeven, dan hoeven de 
extra kosten voor het lidmaatschap bij de eerste deelname niet betaald te worden. Meer informatie en 
inschrijven kan via de site van Expiatio. Als je na je inschrijving een mail stuurt naar 
artagolarp@gmail.com, nemen wij zo snel mogelijk contact met je op of je mee wil doen met een 
gezamenlijk achtergrondverhaal. 
 
Terrein en datum volgend (zomer) evenement 
De Meent is in de zomer door het aantal badgasten niet geschikt voor ons. Het terrein van de 
tuinpiraat van vorig jaar was leuk, maar miste een aantal faciliteiten. We hebben daarom naar 
aanleiding van uw goedkeurig in de enquête besloten een scoutingterrein in Austerlitz te benaderen, 
waar we een mooi, betaalbaar terrein kunnen gebruiken met alle benodigde voorzieningen. De 
reservering is nog niet bevestigd, dus garantie kunnen we nog niet geven. Hoogstwaarschijnlijk zal het 
evenement plaatsvinden op zondag 26 juni. Via de site en nieuwsbrief houden we je op de hoogte 
van de datum en wanneer de inschrijving open gaat.    
 
Gevonden en verloren voorwerpen 
Tijdens Artago 5 zijn een aantal spullen gevonden, 
Namelijk:  

 Zwarte cape,  

 Zwarte rok,  

 Zwarte tabberd  

 1 elfenoor.  
 

Daarnaast heeft Dylano laten weten dat hij zijn 
zwarte pijl mist. Deze heeft een sticker met A12 
erop. Heeft iemand deze per ongeluk mee naar 
huis genomen? Mocht jij nog wat missen of heb jij 
de pijl van Dylano per ongeluk; laat dit dan weten 
via de artargolarp@gmail.com.  

 
Resultaten evaluatieformulieren 
Spelers 
Jullie waren erg tevreden over ons evenement, bleek uit de evaluatieformulieren. Ons gemiddelde 
cijfer was een 9! Wij zien zelf ook dat jullie het LARP-en steeds beter begrijpen en leuk omgaan met 
elkaar en de figuranten. Er is 1 ding dat voor jullie echt gaat veranderen: 
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 De uitcheck. Dit duurt door de evaluatieformulieren erg lang. Omdat we nu wel weten wat jullie 
leuk en minder leuk vinden gaan we dit niet direct meer aan jullie vragen. Per email krijgen je 
ouders nog wel een evaluatieformulier in de week na Artago. Hierin wordt dan ook om jullie 
mening gevraagd. 

 Verder hebben we het gebruik van pijl en boog besproken. Dit komt duidelijker in het 
informatieboekje te staan, maar er veranderd niks. Je mag een pijl schieten vanaf minimaal 3 
meter afstand van iemand. Je pijl moet een zachte LARP-pijl zijn. De pijlen met ronde kop 
schieten het fijnst, maar let erop als je pijlen koopt. Je moet de bovenkant makkelijk in kunnen 
duwen. De nieuwe pijlen hebben dit, oude pijlen met ronde kop zijn vaak nog hard en worden 
afgekeurd. 

 
Ouders 
We hebben met name positieve reacties gehad. Op de evenementgids is positief gereageerd, deze 
gaf veel duidelijkheid. Dit blijven we zo doen. Zoals u kunt lezen bij het stukje voor kinderen, we gaan 
geen evaluatieformulieren meer in laten vullen bij de uitcheck, maar nemen dit mee met uw 
evaluatieformulier. Hierdoor duurt de uitcheck minder lang. Wel blijven we met zijn allen afbreken en 
opruimen en moeten de buidels weer ingeleverd worden, dus het zal altijd tijd blijven kosten na het 
evenement om uw kind op te halen. 
 
Figuranten 
Jullie grote frustratie was het eten en drinken. Door het figurantenoverleg was het drinken bij huis 
blijven staan. Alle boodschappen zullen voortaan worden gekocht voor het specifieke doel, evenement 
of overleg. Hierdoor zullen spullen dus niet meer vergeten worden. 
De plotboekjes zullen anders worden aangepakt: 
Er komt van elk plot een korte samenvatting die wij jou verzoeken vooraf te lezen. 
De plotboeken zullen per plot in een map worden gestopt, waardoor je alleen jouw specifieke deel 
hoeft te lezen en het geheel beter beheerd wordt.  
 
Terugblik op het spel 
Met de spelleiders hebben we het na het evenement altijd even over wat we van het spel vonden. Het 
blijft ons opvallen dat het spel elke keer leuker en makkelijker lijkt te worden voor iedereen. De spelers 
die er al een paar keer zijn geweest nemen de nieuwe spelers op een leuke manier mee het spel in. 
Daar zijn wij heel blij mee. Het plot dat wij schrijven wordt vaak door een paar spelers opgepakt, altijd 
door anderen dan wij verwachten. Dat levert leuke situaties op en zo blijft het voor ons ook een 
verassing hoe het spel gaat lopen. Het punt dat onder onze aandacht blijft is het roven. Deels hoort 
het bij het spelletje, maar het moet ook niet zo zijn dat personages onbestraft kunnen stelen van 
andere personages. Dat maakt het spel minder leuk voor elkaar. Wat hiervoor de oplossing is zullen 
jullie in het spel ontdekken. 
 
LARP-tip: Wapenonderhoud  
Het is slim om na elk evenement je LARP-
wapens met siliconenspray in te spuiten. Dit 
voorkomt dat ze gaan uitdrogen en hierdoor 
gaan ze langer mee. Siliconenspray hoeft niet 
duur te zijn. Dit is gewoon te koop bij de Hema 
of de Action.  
 
Foto’s nog niet op de site 
Jullie wachten natuurlijk allemaal gespannen op 
de foto’s. Helaas staan die nog niet op de site. 
We zijn hiermee bezig, maar het uitzoeken van 
geschikte foto’s vergt wat tijd. We hopen deze 
week de foto’s gesorteerd te hebben, daarna 
moeten ze nog op de site geplaatst worden. 
Nog heel even geduld dus. 
 
 

Waar gaan we de volgende nieuwsbrief over hebben 
In de volgende nieuwsbrief geven we je tips over het maken van een dwergenbaard en zal het 
duidelijk zijn wanneer de inschrijving voor het zomerevenement open gaat. 


