
 

 

 

 

 

 
Verhaal van Marjolein 
Artago 10 ligt is al weer twee maanden geleden, maar we blikken toch 
nog even terug. Het tiende evenement voelde bijzonder. Drie jaar 
geleden stonden we met twaalf kinderen op een verregend terrein, 
met één tent, één tarp, een aantal figuranten en kinderen met alleen 
een lap stof over hun winterjas aan bij ons eerste evenement. Ik 
(Marjolein) was toen zenuwachtig of alles wel goed zou verlopen en of 
het wel zou werken. Dat het werkt werd duidelijk en het is alleen maar 
beter geworden. Bij Artago 10 heb ik in de voorbereiding weinig 
gedaan en heeft Arvid mijn taken als voorzitter overgenomen. Met een 
baby van drie weken oud kwam ik toch even spieken hoe het ging 
zonder mij. Natuurlijk ging het goed, fantastisch zelfs. Het was leuk om 
even te kijken en te kletsen. Als spelleider ben ik altijd zo druk bezig 
dat ik soms niet eens zie hoeveel lol de kinderen hebben. Nu zag ik 
dat iedereen bezig was. Sommige kinderen met het plot, anderen 
hadden eigen plannen waarmee ze bezig waren. Dit was voor mij echt 
genieten. Het is zo gaaf om te zien dat mijn wilde plan van ruim drie 
jaar geleden nu door andere mensen uitgevoerd kan worden en er 
zoveel plezier van is. Ik kijk met trots naar alle kinderen, figuranten, 
vrijwilligers en spelleiders. Wat een heerlijk team. Ik hoop dat we nog 
jaren zo kunnen genieten. Op naar Artago 20!  
 

Evaluatie Artago 10 
Iedereen die de enquête na het 
evenement heeft ingevuld, 
bedankt. Met jullie opmerkingen 
komen we vooruit en blijven we 
veranderen. Er zijn gelukkig geen 
grote veranderingen nodig, maar 
bij een aantal punten lichten we 
graag wat toe: 
 
Ophaaltijd en opruimen 
Het spel duurt tot ongeveer 16.00 
uur en daarna ruimen we met zijn 
allen op. Dit heeft voor verwarring 
gezorgd. Kinderen weten niet altijd 
wat er van ze verwacht wordt en 
ouders willen graag gaan. We 

kregen de tip om de kinderen in groepjes te verdelen met een duidelijke taak en als die taak klaar is 
de kinderen uit te laten checken. Dit gaan we het komende evenement doen. Nog steeds kunnen we 
geen exacte ophaaltijd afspreken. Soms duurt het spel net iets langer of korter, zodat het plot mooi 
afgerond wordt. We vinden het belangrijk dat kinderen leren dat het evenement er niet zomaar is, 
maar dat ervoor gewerkt wordt en zij daar een onderdeel van zijn. Dit gebeurd door het opruimen. Als 
ouder mag u hier natuurlijk altijd bij helpen. We zullen de ophaaltijd altijd in de evenementgidsen 
plaatsen en op het krijtbord bij de incheck. We hopen dat het op deze manier voor iedereen fijn werkt. 
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Figuranten slaan hard 
Dit is een opmerking die we vaak horen, wat 
natuurlijk erg vervelend is. Tijdens de 
gevechten staan er altijd spelleiders in de 
buurt om het veilig vechten te controleren. 
Voor het evenement worden wapens gekeud 
en degene die te hard zijn worden afgekeurd, 
ook bij figuranten. Zodra hard slaan wordt 
gezien bij een kind of volwassene wordt deze 
altijd aangesproken. Toch kan het 
voorkomen dat het zeer doet. Een larpwapen 
is dan wel van schuim, maar kan toch hard 
aankomen. Echt hard is nooit goed, maar dat 
het een beetje zeer doet kunnen we niet 
veranderen. Het is verstandig om uw kind 

voor te bereiden dat dit erbij hoort. Wat helpt is warme kleding en handschoenen dragen. Een slag op 
je hand die ijskoud is doet veel meer zeer dan op warme en beschermde handen. Tijdens het 
introductiepraatje hebben we altijd aandacht voor veilig vechten, maar we zullen nu ook noemen dat 
het nooit volledig pijnloos kan zijn. 
 
Weinig leeftijdsverschil tussen kind en figurant is fijn 
Dat vinden we leuk om te horen. Er zijn nu veel figuranten die zelf spelen bij jongerenvereniging 
Expiatio. Daarnaast zijn er een aantal oud-spelers die nu figureren. Het is altijd de vraag hoe dit 
uitpakt, maar we zijn blij te horen dat dit zo positief wordt ervaren. 

 
Dit jaar geen prijsverhoging 
Het is niet nodig om onze inschrijfprijs met de inflatie mee te 
verhogen. De prijzen blijven dus €21,- per kind, €8,- voor figuranten 
en €13,- voor figuranten in opleiding. 
 
Kostuum en karakter 
In de bijlage van deze nieuwsbrief zijn weer kostuum en karaktertips 
te vinden. Ook op onze website kun je veel vinden om een kostuum 
te maken of veranderen. 
 
Inschrijven Artago 11 
Op zondag 4 maart 2018 van +-9.30 uur- 16.00 uur is ons volgende 
evenement. De inschrijving zal op zondag 28 januari rond 20.00 uur 
open gaan. Er zijn weer 35 plaatsen voor bestaande spelers en 10 
voor nieuwe spelers. Soms zit het evenement in een dag vol, dus 
zorg dat je er op tijd bij bent met inschrijven. 
 

Foto’s 
De foto’s van Artago 10 zijn hier te vinden. Alle foto’s zijn 
via onze website toegankelijk. Wil je niet dat je kind op 
de foto staat, geef dit dan bij de inschrijving aan.  
 

We hopen jullie allemaal weer te zien op 4 
maart.  
 
Groeten, 
Arvid (spelleider en algemeen bestuurslid) 
Caroline (spelleider en algemeen bestuur) 
Jake (penningmeester) 
Jitse (spelleider) 
Manda (figurantenspelleider en secretaris) 
Marjolein (spelleider en voorzitter) 
Tim (spelleider) 

https://photos.app.goo.gl/fvBSSekmno3R8AQs2

