
 

 

 

 

 

 
 
Inschrijving voor spelers vol 
De inschrijving voor Artago ging heel snel deze keer. Na twee weken hadden zich al 30 kinderen 
ingeschreven. Er is een wachtlijst voor bestaande spelers, voor nieuwe spelers is inschrijven voor de 
wachtlijst niet mogelijk. Dit komt omdat we al veel nieuwe spelers hebben voor dit evenement en we 
wel iedereen goed willen kunnen begeleiden. We zijn nog op zoek naar een aantal figuranten. Zodra 
zich genoeg volwassenen met LARP ervaring in hebben geschreven, verhogen wij het spelersaantal 
naar 35 spelers.  
 
Evenement informatie 
Het evenement is op zondag 8 november bij de Meent in Beusichem, aan klassenburgerstraat 5a. Om 
tien uur ben je welkom. Je meld je dan aan, laat je wapen keuren en gaat bij de informatiebalie je 
personagekaart halen. Omdat daar vaak wat vragen zijn, kan dit even duren. We gaan met zijn allen 
tegelijk starten met het spel, maar in de tijd die je moet wachten kun je vast rondlopen in het dorp en 
tegen elkaar sparren of plannen smeden. Om kwart voor elf willen we de laatste algemene uitleg 
geven, zodat we om elf uur starten met het spel. Om vier uur stoppen we weer. We ruimen dan 
gezamenlijk alle spullen op, je levert je personagekaart weer in en om ongeveer half vijf kun je weer 
lekker warm naar huis. 
Als je bent ingeschreven voor het evenement, dan heb je een bevestigingse-mail gehad. Hierin kun je 
je personagekaart vinden. Daarmee kun je zien welke vaardigheden je hebt. Als je nog vragen hebt 
over je inschrijving of personage, mail dan gerust. 
 
Tips om je spullen niet kwijt te raken 
De vorige keer zijn er een aantal kinderen wat spullen kwijtgeraakt. Het meeste is gevonden en terug 
bij de juiste persoon, maar toch is het kwijt zijn van spullen iets wat je dag een beetje kan verpesten. 
Om dit te voorkomen hebben we een aantal tips. 

 Zet je naam op je spullen. In de binnenkant van kleding of met een kaartje aan je zwaard. 
Veel zwaarden lijken op elkaar, dus door er iets kenmerkends van jezelf aan te doen zorg je 
dat je niet in de war raakt. 

 In de informatiebalie staat een plek waar alle tassen en andere spullen die je niet nodig hebt 
kunt opbergen. Als je tijdens het spel kleding uit wil doen of iets weg wil leggen, breng het dan 
daarheen en laat het niet in het spel op een bank of op de grond liggen. 

 Als je boogschutter bent, onthoud waar je je pijlen heen schiet. Pak niet gelijk een nieuwe pijl, 
maar kijk achter je pijl aan waar hij land. Dan pas schiet je de volgende pijl. Ga je pijl gelijk 
weer pakken zodra het kan. Als je zelf een pijl van iemand anders vind breng die dan bij een 
spelleider of bij de infobalie. Dit geldt natuurlijk ook voor andere spullen. 

 
Warme tip 
Het evenement is in november, dus dan kan het koud zijn. Wij zorgen voor warme vuurtjes, maar dit is 
niet genoeg om je warm te houden. Zorg zelf voor warme kleding: 

 Waterdichte schoenen en warme sokken, zodat je voeten warm en droog blijven. 

 Thermo kleding  

 Een cape of kaproen (kostuumtips staan op de site bij meedoen) 

 Laagjes kleding, een aantal doeken met een gat erin over je hoofd kan heel cool staan. 

 Neem je winterjas mee. Het staat niet zo gaaf, maar als je het echt koud krijgt is het 
belangrijker om warm te worden dan om er mooi uit te zien. 

 
Kostuum en karakterdag was een succes 
Op zaterdag 3 oktober was er een kostuum en karakterdag. Veel kinderen hebben hier hun kostuum 
mooier gemaakt, nagedacht over wat ze willen spelen en vooral ook veel buidels gemaakt, zodat je je 
katerkaterkaart niet meer kwijtraakt. We hebben veel mooie creaties gezien en zijn blij dat jullie het 
leuk vonden. Voor degenen die er niet waren hebben we hieronder een leuke kostuumtip: 
 
Extra kostuumtip 
In de extra bijlage van de email zit een kostuumtip. Hiermee kun je met textielverf heel makkelijk je 
kostuum mooier maken en zorgend dat het meer bij je personage past. 
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http://artago.nl/meedoen/personage-maken/

