
 

 

 

 

 
Terugblik op Artago 6 
Artago 6 was een mooi en goed evenement. Het was 
een ander evenement dan alle anderen, omdat het zich 
niet afspeelde op Artago, maar op Bostami, de wereld 
van de Zwarte Lelie. We hebben gemerkt dat dit voor 
sommige kinderen moeilijk was. De vaste figuranten, de 
arena, de gilden en de bekende plekken ontbraken en 
waren vervangen door een ander dorp. Sommige 
kinderen hebben er echt van genoten om het bos met 
alle eigenaardige plekken te verkennen, voor anderen 
was dit moeilijk en meer zoeken naar wat ze konden 
doen. Het volgende evenement is weer in het vertrouwde 
dorp. We houden hier rekening mee als we een andere 
keer weer naar een onbekend terrein zulle gaan. De in- 
en uitcheck verliep weer snel, tijdens de op- en afbouw is 
er goed meegeholpen en er is door de kinderen goed geluisterd naar elkaar en spelleiders. Vooral met 
het ontruimen tijdens onweer is dit fijn geweest. We zijn trots op het spel dat we met elkaar maken, 
hoe iedereen met elkaar omgaat en dat jullie vragen durven stellen aan de spelleiders. Ga zo door! 
 
Datum volgende evenement 
Ons volgende evenement zal op zondag 6 november plaatsvinden bij ‘de Meent’ in Beusichem van +-
10.00-16.30. De inschrijving zal +/-6 weken voor het evenement worden geopend, vanaf nu zijn er 40 
spelersplekken beschikbaar. Natuurlijk houden wij u doormiddel van de website/nieuwsbrieven en 
onze Facebookpagina op de hoogte over het inschrijven. 
 
Foto’s 
Met dank aan Jos van Rest hebben we supermooie foto’s van Artago 6. Bekijk ze hier. 
 
Castlefest 
Ook dit jaar staat Artago weer in het LARP-dorp op Castlefest. Dit is 
een evenement met muziek, stands en workshops in een 
middeleeuws fantasie sfeertje. In het LARP-dorp staat een karavaan 
van Artago, met een drankenbrouwer, waarzegger, bard, handelaar 
en beschermer. Het is geen evenement zoals Artago, je kunt je niet 
de hele dag vermaken in het LARP-dorp. Dit evenement is een 
aanrader om met het gezin heen te gaan, als je niet wil LARP’en, 
maar wel van de sfeer en goede muziek houdt. Onze spelleider Arvid 
staat hier ook met zijn LARP winkel Arrrfantasy.  
 
Knutseldagen 
Voorheen organiseerde Artago kostuum en karakterdagen, waarbij 
iedereen die wilde door ons werd geholpen met het bedenken van 
een personage en achtergrondverhaal en we gezamenlijk aan de slag 
gingen met het maken van kostuums. Helaas kunnen wij de ruimte 
die wij gebruikten niet meer gratis gebruiken en hebben wij geen 
andere ruimte kunnen vinden met dezelfde mogelijkheden. We vinden 
dit jammer, want het heeft meer diepgang in het spel gebracht, mooie 
kostuums opgeleverd en het is een moment om anderen te 
ontmoeten buiten het spel. We horen het graag als er iemand is die 
een grote ruimte beschikbaar heeft, op een centrale plek, waar wij 
(bijna) gratis toch een knutseldag kunnen organiseren.  
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https://goo.gl/photos/HcmhsiMSNqNdqZ5L8
http://www.castlefest.nl/
http://www.arrrfantasy.nl/


Enquêteresultaten 
Er zijn een aantal punten uit de afgelopen enquête naar voren gekomen waar wij op willen reageren.  
Aangezien de enquête volledig anoniem is en de desbetreffende vraag mogelijk bij meer mensen 
speelt, geven wij hieronder kort antwoord op een aantal belangrijke punten. 
 

‘Beetje verloren gevoel, best spannend als ouder je 

kind van 8 in een bos achter te laten. Zonder contact 
met de begeleiding bij brengen en ophalen.’ 
Dit snappen wij als organisatie, vandaar dat u aanwezig 
mag blijven tot na het intropraatje. Zo heeft u tijd om rustig 
met uw kind rond te kijken in de setting en andere ouders 
en deelnemers te ontmoeten. Na het intropraatje start het 
spel wat betekend dat de focus van alle begeleiders en 
spelleiders gericht zijn op de kinderen (hierdoor zijn de 
kinderen dus niet alleen).  Alle spelleiders zijn altijd te 
herkennen aan de rode spelleider jassen.  Het is voor de 
kinderen hierdoor altijd duidelijk bij wie ze moeten zijn, 
mocht er iets zijn.   

 
‘Meer naar de ouder communiceren bij brengen en 
ophalen’ 
Als organisatie moeten wij in een zeer korte tijd veel dingen controleren, regelen en in orde maken.  
Hierdoor is er weinig tot geen ruimte op dit soort momenten vragen te stellen of te horen hoe de dag 
was.  Maken wij hier meer ruimte voor, dan gaat dit ten koste van de speeltijd van de kinderen, 
vanzelfsprekend hebben wij dit daarom liever niet.    

Vele vragen die wij overigens krijgen staan al reeds beschreven in de evenementengids. 
Daarom het verzoek het evenementengids goed door te nemen.  U kunt ook altijd mailen naar 
artagolarp@gmail.com of even wachten tot na de incheck om de vraag te stellen.  
 
‘Mijn zoon gaf aan dat sommige van de figuranten 
behoorlijk hard sloegen’ 
Wij vinden het vervelend dat dit gebeurd en proberen 
hierop te letten. Als het toch gebeurd, geef dit dan even 
aan. Lukt dit niet aan de figurant zelf of vind je dat een 
beetje eng, loop dan naar een spelleider. Dan komt het 
allemaal goed.  Afgelopen evenement hebben een aantal 
kinderen dit gedaan, daar is deze figurant op 
aangesproken en ook hij mag niet meer met het lange 
zwaard vechten, zoals we bij kinderen ook een 
consequentie aan onveilig vechten kunnen geven. 
 
Mijn zoon zou het fijn vinden als het voor hem iets 
duidelijker was geweest hoe je een quest kunt doen en 
waar je die kunt vinden. Hij heeft nu af en toe het 
gevoel gehad dat hij maar een beetje rondliep en van 
anderen moest horen wat er te doen was.’ 
Deels is dit geluk hebben dat het kind op het juiste moment op de juiste plaats is, maar uw kind kan 
hier zelf wat in doen.  Als een nieuwe queeste wordt gestart dan wordt dit vaak gedaan met behulp 
van figuranten die het dorp in komen. Misschien kom je meer te weten als je met een persoon gaat 
praten en vraagt wie hij is en/of wat hij/zij komt doen.  Dit is misschien spannend, maar hiervoor zijn 
de figuranten er. Je kunt ook zelf iets starten. Zie voor tips hoe je dit kunt doen de vraag “Graag leren 
plot schrijven”. 
 
‘Mijn zoon wordt in december 14. Hij is klein voor zijn leeftijd en nog enorm speels/fantasierijk. 
Hij vindt het ontzettend jammer dat dit het laatste jaar is dat hij mee kan doen bij Artago. Het 
eerste wat hij zei toen ik 'm zondag kwam ophalen was "Iedereen denkt dat ik 10 ben en toch 
mag ik volgend jaar niet meer meedoen". Ik begrijp dat jullie een leeftijdsgrens hanteren, maar 
is er misschien een mogelijkheid dat hij nog een jaar dispensatie kan krijgen?’ 
Helaas kunnen wij hier geen uitzondering voor maken. Niet omdat wij dat niet willen maar als wij dit 
voor uw zoon doen, dan moeten wij deze uitzondering voor iedereen maken en met een maximum van 
35 plaatsen wordt dit gewoon heel lastig.  Gelukkig betekent dit niet het einde van LARP, want: 

Foto: Tijdens het tijd-in praatje moeten alle 
kinderen nog even luisteren naar de afspraken 
voor we starten met het spel. 

Foto: Als spelleiders zijn wij bij grote gevechten 
altijd aanwezig om veilig vechten te begeleiden 

mailto:artagolarp@gmail.com


 Je kunt doorgaan met LARPen bij Expiatio  (www.expiatio.nl). Dit is een vereniging van 12 tot 
18 jaar. Overstappen naar een nieuwe vereniging klinkt misschien spannend, maar uiteindelijk 
denk kun je er meer plezier uithalen omdat je daar met jouw leeftijd langer door kunt gaan en 
zodoende meer diepgang kunt krijgen in je personage. Er 
spelen daar ook al een aantal deelnemers van Artago, dus je 
bent niet alleen.  

 Je kunt doorgaan als Figurant-In-Opleiding bij 
Artago. Dit houdt in dat jij allemaal verschillende rollen krijgt 
om het spel van de kinderen te ondersteunen. Dit is soms 
even wennen want je bent er echt om spel te maken voor 
anderen, maar we vinden vast wel een die jou leuk lijkt. 

 
‘Het is altijd fijn iets over je kind te horen. Een kort woordje 
volstaat’ 
Bijzonderheden geven wij altijd door aan de ouders. Denk hierbij aan 
situaties waarbij wij uw kind even uit het spel hebben gehaald 
vanwege angst, verdriet of boosheid, of wanneer hij/zij na meerdere 
waarschuwing onveilig blijft vechten. U kind zal u vanzelf vertellen 
hoe de dag was, de eigen ervaring van het kind is minstens zo 
belangrijk als wat wij te vertellen hebben.  Om die reden beperken 
wij ons tot de bijzonderheden om zo min mogelijk tijd kwijt te zijn aan 
de in- en uitcheck. U kunt ons altijd bellen of mailen na het 
evenement als u iets van uw kind hoort waar u een vraag over wil 
stellen. 
 
‘Hij zou zelf een plot willen leren schrijven. Misschien leuk als 
workshop?’ 
Wat ontzettend leuk om te horen.  Wat je kan doen is een doel bedenken voor jou personage bij een 
bepaald evenement of je vooral te focussen op de achtergrond van jouw personage. Onderstaand 
alvast een aantal handvaten om ‘plot’ te schrijven met uw kind. Wij zullen in de aankomende maanden 
een handleiding schrijven hoe je dit het beste kunt aanpakken. 
 
Dus: Hoe werkt het plot schrijven en hoe kunt u als ouder hiermee helpen?    

 Wat is mijn doel? Wat probeer ik te bereiken? (een voorwerp maken, een bestaand voorwerp 
sterker maken? Je eigen personage sterker maken o.i.d.)  

 Hoe kan ik dit doel bereiken? (kan het gemaakt worden door mensen handen? Kan ik het 
kopen? Is het iets magisch en moet ik hiervoor dan een ritueel voor doen? Heb ik bijvoorbeeld 
componenten nodig? Of kruiden?) 

 Wie kan mij hierbij helpen?  Je hoeft het niet alleen te doen, je kunt altijd hulp vragen. 
 

Soms is er een ritueel nodig, denk dan aan de volgende punten:  
 Hoe ga ik het presenteren? Ga ik een verhaal vertellen?  Ga ik iemand oproepen om een 

vraag te stellen? Heb ik hiervoor krachten of voorwerpen nodig? 
 Heb ik spullen nodig als symbolen?  Stel je voor dat je wil uitbeelden dat aarde sterker is dan 

water?  Hoe ga je dat dan doen? Dan zal je water en aarde in het klein in je ritueel willen. Een 
ritueel is altijd sterker als je niet alleen een verhaal verteld, maar dit ook uitbeeldt en er 
voorwerpen bij gebruikt. 

 
Plot hoeft niet van tevoren naar ons opgestuurd te worden. Je kunt dit zelf starten in het spel. Zorg er 
alleen voor dat je spelleider (iemand in een rode jas) erbij roept. Maar let op! Het plot hoeft niet per se 
het resultaat te hebben wat jij bedacht had. Dit wil dan niet zeggen dat het niet of slecht gelukt is. 
Maar omdat wij denken/vinden dat dit beter aansluit in de setting of omdat wij denken dat jij er meer 
spel uit kunt halen (ook al moet je er dan misschien nog meer voor doen om je doel te bereiken). 
 
Tot slot 
Kan uw kind niet wachten tot het volgende evenement, kijk dan in onze bijlage hoe ze zelf een tabberd 
kunnen maken! Wij verwachten de volgende nieuwsbrief in september op te kunnen sturen.  

Foto: Willow was op Artago 5 
nog speler en heeft het nu 
fantastisch gedaan als figurant 
in opleiding. 

http://www.expiatio.nl/

