
 

 

 

 

 

 
 
Foto’s 
Op deze pagina zijn de foto’s van Artago 
12 te vinden. Iedereen heeft 
toestemming gegeven om op de foto te 
gaan. Mocht je toch een foto zien die je 
niet op internet wil zien, laat het ons 
weten, dan zullen we deze verwijderen. 
 
Evaluatiepunten  
Tijdens onze evaluatie hebben we een 
aantal punten besproken die u in de 
enquête heeft aangegeven. Tevens was 
er de opmerking dat het elke keer 
dezelfde vragen zijn, wij zullen vanaf nu 
minder vragen stellen die per evenement 
passend zijn. Hieronder lichten we de 
belangrijkste punten uit de enquête toe:  
 
Je brengt en haalt je kind, je weet niet zo goed hoe e.e.a. gedurende de dag verloopt. Zijn er bijv. 
groepjes, hoe gaan jullie te werk, hoe houd je in de gaten of het lekker loopt met een kind, hoe weet ik 
dat mijn kind gezien wordt etc.. Ik kan nooit goed inschatten of mijn kind actief heeft meegedaan en t 
helemaal begrepen heeft. 
Als ouder mag je erbij blijven tot en met het intropraatje. Je ziet dan het dorp waar de kinderen die dag 
spelen en hoort de regels van de dag en hoe er aan de kinderen uitgelegd wordt bij wie ze die dag 
terecht kunnen. De kinderen zijn op de dag zelf vrij om te kiezen wat ze doen, dus we werken niet met 
groepjes. Als er iets is kunnen de kinderen naar de spelleiders komen die aan hun rode jas te herkennen 
zijn. We hebben gemerkt dat hier goed gebruik van wordt gemaakt. Kinderen lossen veel zelf op, maar 
als dit niet lukt halen ze er iemand bij. Er zijn vijf of zes spelleiders aanwezig. Soms zijn ze bezig met 
plot, maar dan is er altijd een ander beschikbaar. Als een spelleider niet bezig is met plot loopt deze 
rond in en om het dorp en ziet zo wat er gebeurd. De vrijwilligers bij de bar hebben een lijst met namen 
en zien zo of alle kinderen hebben gegeten en gedronken. We kunnen niet garanderen dat we alles zien 
wat er gebeurd, maar door op deze manier te werken zien we veel en hebben de kinderen wel de vrijheid 
die we ze willen geven. 
Vanaf nu zullen we ook in de nieuwsbrief bij de terugblik meer ingaan op wat er op de dag gebeurd is 
in het plot. Hierdoor is het voor ouders duidelijker wat er is gebeurd op de dag en kan je de verhalen 
van je kind beter plaatsen. Voor de kinderen die het niet helemaal hebben begrepen of het weer zijn 
vergeten is dit ook handig om terug te lezen. 
 
Geen enkele ervaring met Larp. Bijv. Geen idee dat er zoveel vrijwilligers waren (wat heel leuk is) en 
wist ook niet dat kinderen bijv. Zelf ook dingen (Bijv. Wortels of zo) mochten meenemen om te handelen 
Een eerste keer bij LARP is altijd verrassend, zelfs als je denkt dat je alles wel gelezen hebt en alles 
weet. De kostuums, het verhaal, het hele spel… er komt veel op je af als kind en als ouder. Gelukkig 
horen we veel positieve reacties. Je ontdekt gaandeweg steeds meer over LARP. Handelen mag 
inderdaad, maar let erop dat alles wat je kind meebrengt kwijt kan raken of dat er verwarring kan 
ontstaan over het handelen met spullen en of het buiten het spel dan ook verhandeld is. Geef daarom 
geen waardevolle spullen mee en vertel je kind vooraf om spullen in een tas te doen en bij zich te 
houden als het niet kwijt mag raken. Zo voorkom je dat er aan het eind van de vermoeiende dag nog 
naar spullen gezocht moet worden. 
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Ik had geen idee wat ons te wachten stond 
Wij proberen vooraf in de evenementgids de belangrijkste informatie te vertellen en de rest op de 
website te zetten. Het is voor ons lastig om te bedenken wat wel en niet gezegd moet worden, omdat 
we ook vaak horen dat het erg veel informatie is die vooraf gelezen moet worden. Als je een tip hebt 
over wat we echt nog in onze evenementgids of op de website moeten vermelden horen we het graag. 
Mocht er toch iets onduidelijk zijn, schroom dan niet om een email te sturen. 
 
Het uitzoeken van een personage was best ingewikkeld met wat de eerste keer wel of niet kon, wat mijn 
kind over een hele dag kon verwachten hoe het spel ging (héél veel info) 
Het maken van een personage is ingewikkeld. Daarom bieden wij ook de mogelijkheid om een 
standaard personage te spelen, waarbij wij hebben gekeken welke vaardigheden goed bij elkaar passen 
voor een startend personage. Toch willen veel kinderen een eigen personage samenstellen, wat wel 
veel inleeswerk is, maar ook erg leuk. Door dit brede scala aan vaardigheden en mogelijkheden is 
Artago hetzelfde als veel volwassen LARP evenementen. Hiermee onderscheiden wij ons van andere 
kinderlarps. De personages en het plot is bij ons diepgaand uitgewerkt, waar wij trots op zijn. Dit levert 
voor de kinderen meer spel op en oudere kinderen kunnen zo uitdaging vinden, maar de keerzijde is 
inderdaad dat het als starter meer voorbereiding vergt.  
 
Terugblik op Artago 12 
Elk evenement is anders en elke keer weten de kinderen ons weer te verrassen. Wat ons dit keer het 
meest verraste was dat er geen ruzies waren en kleine conflicten gelijk goed werden opgelost. Iedereen 
lijkt steeds beter te begrijpen wanneer iemand een rol speelt en wanneer het echt is en daardoor blijft 
het spel voor iedereen leuk. Tot drie uur hebben we ook de EHBO-tas niet nodig gehad, maar toen 
kwam het eindgevecht. Twee keer een man-down in nog geen tien minuten. Vervelend dat dit is 
gebeurd, maar we zijn er blij mee dat alle kinderen op zo’n moment precies weten wat ze moeten doen 
en goed luisteren. Gelukkig ging het met beide heren al snel weer beter. Dank jullie wel dat jullie elkaar 
zo goed helpen. We hopen dat deze gezellige sfeer blijvend is. 
 
Wat gebeurde er eigenlijk in het verhaal? De hele dag was er een kamp dwergen en een kamp elfen, 
die beiden de heilige tuin voor zichzelf wilden hebben. Toen de elfen dachten dat het hen gelukt was 
kwamen toch de dwergen weer in actie. Alleen waarom wilden ze dat nou eigenlijk? En spraken de 
leiders van beiden groepen nou tegen 
voorwerpen? Een beetje vreemd was het wel, 
maar de kinderen zorgden vooral dat de tuin 
niet kapot werd gemaakt. Aan het eind van de 
dag was er een grote strijd. Dwergen, elfen en 
ondode orks. Daar was ook Kanrak te zien, de 
ork die bij Artago 11 gestorven was. De 
gevallen dwergen en elfen stonden op en 
vochten ineens tegen de kinderen in plaats van 
tegen elkaar. Onduidelijkheid alom. Gelukkig 
wisten de kinderen te winnen. Of nou ja… Alle 
ondode orks, dwergen en elfen marcheerden 
samen weg. Is dit probleem nu echt opgelost? 
 
    
Datum Artago 13 
Op zondag 18 november is ons volgende evenement. Ook dit keer weer in Austerlitz op het PCB-terrein. 
De inschrijving zal op zondag 7 oktober rond 20:00 opengaan. De inschrijving voor kinderen zit vaak 
snel vol, dus wees er op tijd bij. Bij veel inschrijvingen van figuranten (in opleiding) zijn wij ook 
genoodzaakt deze te sluiten, dus ook als figurant is het verstandig om je op tijd in te schrijven. 
 
 

We hopen jullie allemaal weer te zien op 18 november 
Groeten, 

Arvid, Caroline, Esther, Floris, Jake, Jitse, Marjolein en Tim 
  
 


