
 

 

 

 

 

 
 
Datum en inschrijving volgende evenement 
Het volgende evenement van Artago zal op zondag 18 juni worden gehouden op het PCB 
scoutingterrein in Auterlitz. Het spel duurt van 10.00-15.30. De aanvang is om 9.30, om 15.30 ruimen 
we met alle kinderen het terrein op, dus ga ervan uit dat uw kind om 16.30 pas echt klaar is om naar 
huis te gaan.  

De kosten bedragen weer €21 voor spelers, €8,- voor figuranten en €13,- voor figuranten in 
opleiding. U kunt zich ook inschrijven als vrijwilliger, maar hiervoor is een beperkt aantal taken en dit 
kan dus niet altijd. 

 
 
Terugblik Artago 8 
Artago 8 was weer een succes. We hebben veel positieve reacties gehad. We merkten dat door 
sommige kinderen het plot goed werd opgepakt en alles duidelijk was en voor andere kinderen niet 
zo. Hier komen we bij actiepunten in deze nieuwsbrief op terug. Ondanks dat sommigen het spel 
moeilijk vonden, was het toch voor iedereen leuk. Sparren in de arena, plot bij de vredige tuin en al 
het vechtplot was iets waar iedereen bij aan kon sluiten. We zien dat de nieuwe kinderen goed mee 
kunnen komen in het spel, omdat er steeds meer spelers zijn die al een aantal keer hebben 

meegedaan. Kinderen komen steeds minder 
vaak bij de spelleiders met vragen, omdat ze 
echt op zoek gaan naar hoe ze het in het spel 
op kunnen lossen. Dit is leuk om te merken. 

Graag zouden wij onze vrijwilligers 
Ruud & Rianne even in het zonlicht willen 
zetten!  Deze helden hebben op eigen initiatief 
een bar gebouwd die in de setting past en 
heerlijke soep gemaakt! Dit was voor de 
kinderen een lekkere versnapering, maar ook 
een moment van rust in het spel. 

De foto’s van Artago 8 zijn hier te 
vinden. 
 
 

Kostuumknutseltip 
In bijlage 1: “Hoe maak je een pij” vind je een handleiding hoe je 
makkelijk zelf een pij (zie afbeelding) kan maken. Dit is een leuke 
basislaag van je kostuum. Je ziet gelijk niet meer wat voor broek en trui 
je onder je LARP outfit aan hebt en je kan er allerlei verschillende lagen 
(door bijvoorbeeld 2 pijen of een jas te maken) en accessoires bij 
maken.  
 
Je kunt alle handleidingen die wij ooit gemaakt hebben hier terugvinden!  

  

Nieuwsbrief april 2017 

https://goo.gl/photos/8bSRxcCDFwDGmyvVA
https://www.artago.nl/zelf-knutselen/


 
Veranderingen in het regelsysteem 
Het informatieboekje met vaardigheden is eens goed onder de loep genomen en wij hebben het een 
en ander aangepast.  Zo is het document eenvoudiger en overzichtelijker gemaakt en zijn er een 
aantal vaardigheden aangepast, wat effect kan hebben op jouw personage.  Benieuwd wat er 
aangepast is? Zie onderstaand het complete overzicht: 
 
Vechters vaardigheden: 

 Lang zwaard: De maximale lengte van het zwaard is aangepast van 110cm > 120cm 

 Zwaar pantser: Voorheen ging dit over pantser van aluminium of metaal, dik leer met studs 
geldt nu ook als zwaar pantser.  

 Boog: Het pondage van de hand- en kruisboog zijn aangepast.  Bij de handboog mag er een 
maximum van 24’’ worden gehanteerd en bij de kruisboog 30’’. 

 
Ambachten:  

 Smid: De vaardigheidskosten zijn verminderd van 3 punten naar 2 punten.  Daarnaast kost 
het minder tijd om een voorwerp te repareren.  

 Wapensmid: De vaardigheidskosten zijn verminderd van 3 punten naar 2 punten. 

 Edelsmid: De vaardigheidskosten zijn verminderd van 3 punten naar 2 punten.  
 

Genezing:  

 Niet magisch genezing - Eerste hulp: De vaardigheidskosten zijn verminderd van 3 punten 
naar 2 punten en verbonden wonden zijn na 30 minuten compleet genezen.  

 Niet magische genezing – Chirurg: De vaardigheidskosten zijn verminderd van 3 punten naar 
2 punten. Daarnaast zijn alle wonden genezen na 5 minuten i.p.v. één wond. 

 Genezingsspreuken niveau 1: Gaat 3 vaardigheidspunten kosten i.p.v. 2 punten. 

 Genezingsspreuken niveau 2: Gaat 2 vaardigheidspunten kosten i.p.v. 3 punten. 
 
Wil je graag weten waarom dit veranderd is? Dan kunnen wij daar per email op antwoorden. 
Heeft dit effect op jouw personage? Dan passen wij dit voor jou aan.  De nieuwe versie gaan wij zo 
snel mogelijk op de site zetten. Dit is in elk geval aangepast voor de inschrijving open gaat. 
 
Vraag & antwoord naar aanleiding van de enquête 
Wij zijn heel erg blij dat er na elk evenement weer de tijd wordt genomen om de enquête in te vullen!  
Naar aanleiding van het de enquête zijn er een aantal vragen gesteld die graag verder willen 
toelichten omdat dit voor meer mensen van toepassing kan zijn of omdat wij dit gaan veranderen in 
onze werkwijze.  
 
Vraag 1: Ik kon in mijn bevestigingsemail niet zien of er kleding/wapens gereserveerd waren 

 Dit gaan wij voortaan toevoegen aan de bevestigingsemail.  
 
Vraag 2: Het uitdelen van de buidels en de dubbelcheck van de telefoonnummers was uitstekend. Wat 
ik miste was de informatie dat men diende te wachten bij de tafel totdat men klaar was om de 
deelnemers te ontvangen. Wat ik bedoel is dat de 'vroegkomers' niet wisten wat de bedoeling was. 

 We zullen dit toevoegen aan de evenementgids. Ook zorgen wij dat het schoolbord met tijden 
duidelijker wordt neergezet, hierop staat deze informatie. Ook hier alvast het antwoord. Om 
9.30 gaan de inschrijving open. Iedereen die vroeg is zal hier even geduld moeten opbrengen. 
Wij zijn tot die tijd bezig om de laatste spullen klaar te zetten. Als je echt heel vroeg aanwezig 
bent kun je er altijd voor kiezen om alvast een rondje over het terrein te lopen. Zo kan je als 
ouder ook zien waar uw kind de rest van de dag speelt en kan uw kind vast het terrein 
verkennen voor het spel. Mocht u als ouder komen figureren/vrijwilligen, dan kunt u alvast 
doorlopen naar de figurantenpaleis uw spullen weg te leggen.  

 
Vraag 3: Kunnen jullie ervoor zorgen dat iedereen van de queesten afweet? Soms verveel ik me en 
dan hoor ik te laat dat er een queeste was. Of het is niet duidelijk wie er allemaal mee mogen en wat 
je moet kunnen. Dan ga ik niet mee, maar dan blijkt later dat het wel had gekund. 

 We gaan niet van tevoren zeggen dat er een queeste is, want dit haalt de verrassing uit het 
spel weg. Wel hebben we tips voor je om makkelijker aan te sluiten bij een queeste.  

1. Vaak worden figuranten het spel in gestuurd om een queeste te starten. Als je een 
figurant tegenkomt die je nog niet hebt gezien kan je deze begroeten en vragen waar 
hij naar op zoek is. Door hem hierbij te gaan helpen ben je al gelijk onderdeel van de 
queeste.  

2. Je mag altijd met alle queeste mee. Vaak zijn het andere kinderen die zeggen dat het 
niet nodig is dat je meegaat. Heb lef en kom voor jezelf op. Als jij mee wil doen, dan 



mag dit gewoon. Als er kinderen zijn die hier niet leuk mee omgaan, meld dit dan bij 
een spelleider, daar zijn ze voor. 

3. Sluit je aan bij een gilde. Er zijn er vijf; wachters, alchemisten, magiërs, handelaren en 
genezers. Veel queesten starten vanuit een gilde en de figurant weet door de sjerpjes 
wie de gildeleider is. Als de gildeleider weet dat jij bij zijn of haar gilde hoort, dan zal je 
sneller gezocht worden om mee te doen als er iets nodig is. 

4. Creëer je eigen spel. Handel met andere kinderen in de componenten die je hebt, ga 
op onderzoek uit wat de rituele plek of vredige tuin precies is of verzin een doel voor 
je personage en doe er alles aan om dat te behalen. Er staat een brievenbus in het 
dorp. Als je een bepaald persoon zoekt om mee te handelen, les van te krijgen of 
ergens naar op zoek bent, dan kan je altijd een brief sturen. Sheval heeft contact met 
het koningsgilde, dus daar kennen ze genoeg mensen die kunnen helpen. Bedenk 
wel dat wat je in je brief vraagt altijd langer duurt voor je antwoord krijgt en het 
antwoord natuurlijk nooit precies is wat je zoekt. Dat zorgt juist voor spel, want dan 
moet je gaan nadenken. 

 
Vraag 4: Ik had gevraagd of we <naam Deelnemer> om 4 uur konden halen dat kon maar toen werd 
hij weg gestuurd om nog meer op te ruimen en vervolgens achter in de rij gaan staan dus waren we 
helaas te laat. 

 Heel vervelend dat het zo is gelopen. Zoals je wellicht gemerkt hebt zijn voor ons de incheck 
& afbouwen + uitcheck drukke momenten. Hierdoor is de kans groot dat wij 
opmerkingen/verzoeken dit wij op dat moment binnen krijgen vergeten.  Mocht er iets zijn dat 
uw kind eerder weg moet, laat het ons van tevoren per mail weten. Hierdoor kunnen wij ervan 
tevoren rekening mee houden en is de kans op fouten kleiner. 
 

Vraag 5: In het verhaal werd er dit keer wel erg veel gevochten, dat mag wat onze kinderen betreft de 
volgende keer wel wat minder. 

 We hebben de afgelopen keren gemerkt dat voor veel kinderen het vechten als spannendste 
en leukste onderdeel van LARP wordt ervaren. Ons plot is zo opgebouwd dat er voor ieder 
wat wils is. Figuranten zijn afwisselend in het spel voor rollenspel of vechten. De keus licht bij 
het kind of ze wel of niet willen vechten. Sommige kinderen kiezen ervoor om niet mee te 
doen met rollenspel plot. Kinderen die daar wel van houden kunnen er gewoon voor kiezen 
om niet mee te vechten. Het is voor uw kind slim om zich aan te sluiten bij een gilde dat past 
bij het soort spel. Wachters zullen veel meer moeten vechten dan bijvoorbeeld alchemisten. 

 
Vraag 6: Ik kan me voorstellen dat wanneer er elke keer 10 plekken voor nieuwe spelers zijn, dat er 
dan steeds meer kinderen zijn die kans willen maken op een plekje om mee te doen. Wordt het dan 
niet een teleurstelling voor steeds meer kinderen? Is het handiger om het aantal plekken voor nieuwe 
kinderen op een gegeven moment gelijk te stellen met het aantal dat uitvloeit van 'te oude' kinderen? 

 Hier ligt voor ons een moeilijke opgave. We vinden het belangrijk om toestroom te hebben van 
nieuwe spelers, maar spelers die al een keer geweest zijn willen wij niet teleurstellen. Als een 
speler vaker komt, loopt het spel steeds soepeler. Spelers bouwen hun personage op en 
leggen contacten. Bij de evenementen waarbij veel nieuwe spelers waren kostte het veel 
meer moeite om het spel op gang te brengen. We willen Artago zo veel mogelijk echt LARP 
laten zijn, zoals het ook bij volwassenen gaat. Hier zijn bestaande spelers voor nodig.  

We hebben gemerkt dat de teleurstelling groot is bij het op de wachtlijst komen. Dit 
geldt voor nieuwe en bestaande spelers. Hoe wij hiermee omgaan als bestuur vinden wij nog 
lastig. Hier gaan wij verder op in bij toekomstplan Artago, verderop in deze nieuwsbrief (zie 
hoofdstuk: Toekomstplan Artago). 

 
 
  



Toekomstplan Artago 
De evenementen lopen nu goed en we zijn trots op wat we bereikt hebben. Toch zijn er twee punten 
waar wij als organisatie iets mee moeten.  

 De inschrijving die snel volloopt  

 Beschikbaarheid van de vrije tijd van het bestuur.  
Wij delen hieronder onze overwegingen met jullie. Dit wil niet zeggen dat we dit zo gaan doen, maar 
als u hierop wil reageren of over wil meedenken horen we het graag. 
 
Ouders meer betrekken bij organisatie 
Vrijwillig is niet vrijblijvend is het credo van het bestuur van Artago. Hierdoor loopt de samenwerking 
goed en hebben we bereikt wat er tot nu toe is. Toch merken we dat het lastig wordt om onze 
agenda’s met elkaar te combineren en brengt het voorbereiden van een evenement een aantal 
verplichtingen met zich mee. Dit is niet erg, want het is heel leuk, maar soms ook wel lastig.  
1. Het is bijvoorbeeld al meer dan een jaar geleden dat er een kostuum en karakterdag was. Hierbij 

kregen kinderen hulp om hun personage te bedenken en werd er uitleg gegeven hoe ze kunnen 
reageren als hun personage in plaats van als zichzelf. Ook hebben kinderen hun eigen kostuum 
kunnen maken met hulp van volwassenen. De kinderen leerden elkaar ook gelijk beter kennen. 
Het regelen hiervan is niet moeilijk, maar het vraagt wel een extra weekend inzet van de 
bestuursleden. We zouden het heel leuk vinden als er ouders zijn die dit stokje van ons over willen 
nemen. Waarbij wij wel kunnen zorgen dat er iemand van ons aanwezig is, maar niet het voltallige 
bestuur belast wordt. 

2. Daarnaast zouden we het leuk vinden als er ouders zijn die in de toekomst interesse hebben in 
een functie in het bestuur. Op dit moment zijn alle bestuursleden ook spelleider, wat handig is in 
de communicatie, maar ook zorgt voor een grote taak. Als spelleider is het belangrijk om LARP-
ervaring te hebben, maar als bestuurslid hoeft dit niet. We zouden het fijn vinden om mensen de 
komende jaren langzaamaan bepaalde taken over te dragen, zodat we weten dat Artago in goede 
handen blijft als er iemand wil stoppen met het bestuur. Als je hier meer over wil weten, schroom 
dan niet om contact met ons op te nemen. 

 
Evenement anders indelen 
Hoewel we er natuurlijk blij mee zijn dat Artago goed loopt, is het jammer dat de inschrijving zo snel 
vol zit. We hebben veel kinderen moeten teleurstellen met een plekje op de wachtlijst of een volledig 
gesloten inschrijving. We zijn in een jaar tijd van een maximum van 30 naar een maximum van 45 
spelers gegaan en dat is wel even genoeg. Dit aantal kinderen is goed te begeleiden, bij meer 
verliezen we overzicht. De enige andere oplossing is dan om vaker evenementen te organiseren, 
waarbij een kind zich maar voor 1 van de 2 in kan schrijven. Helaas komen we dan weer uit bij het 
bovenstaande probleem; tijd. De oplossing is dan om twee weekenden i.p.v. de 3 losse evenementen 
in het jaar Artago te hebben, waarbij er op zaterdag en zondag hetzelfde evenement wordt gedraaid. 
Hierdoor is alleen de opbouw en voorbereiding wat krapper, maar is het wel haalbaar met de juiste 
inzet en hoeveelheid mensen. Dit betekend alleen wel dat er voor alle kinderen maar twee keer per 
jaar Artago is, in plaats van drie keer. Daarnaast heeft het ook invloed op de doorlopende verhaallijn, 
want dit is niet mogelijk als het verhaal op beide dagen op een andere manier wordt aangepakt.  
 Wij moeten hier als bestuur nog een beslissing over nemen of dit haalbaar is, wel hopen wij 
meer kinderen te kunnenlaten deelnemen, zonder hier de kwaliteit te verliezen. Als u uw mening wil 
geven over dit probleem of wilt meedenken/ondersteunen dan horen we het graag. Andere 
oplossingen zijn van harte welkom en zullen in vergaderingen mee worden genomen.  
 
Als er nog vragen zijn naar aanleiding van de 
nieuwsbrief dan horen wij het graag. 
 
Met vriendelijke groet, 
Het bestuur van Artago 
 
Arvid van Ulzen 
Caroline Uiterwaal 
Manda Zijderlaan 
Marjolein Verbeek 
Tim Snoek 
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