
 
 

 

 

 

 

 

 

Spullen kopen voor LARP kan best lastig zijn, vooral als je net met de hobby begint. Daarom willen 
we je een handje helpen om de belangrijkste “eisen” en dingen waar je op moet letten op een rijtje te 
zetten. Daarna sommen we een aantal winkels op waar je terecht kunt om je aankopen te doen. Het 
is niet zo dat alleen deze winkels goed zijn natuurlijk. Er zijn heel veel winkels en we hebben hier een 
kleine selectie gemaakt zodat je een idee hebt waar je wat zou kunnen kopen. 
 

Waar moet je op letten? 
Elke vereniging heeft een indeling in lengte van wapens en wat zij wel en niet toestaan. Omdat we je 
specifiek voor Artago willen helpen richten we ons op de regels van Artago. Belangrijk om te weten is 
dat elk wapen voor het evenement gecontroleerd wordt door iemand van Artago, het kan dus zijn dat 
er op dat moment dingen aan het licht komen wat betreft je wapens waardoor deze afgekeurd 
worden. Echte wapens en (zak)messen bij je dragen is niet toegestaan. Neem deze dus ook niet 
mee. 
 

Zwaarden en andere slagwapens 

Bij wapenvaardigheden wordt er opgelet of je het wapen dat je wilt gebruiken zelf veilig kunt 
gebruiken. Als dit niet zo is krijg je extra training van de Arenameester. Deze bepaalt of je goed met 
het wapen, boog of schild om kunt gaan. In het uiterste geval zal je niet mee mogen vechten als de 
Arenameester vindt dat je hier nog niet aan toe bent. 
 
Lengte van de wapens 
Dolk 
Maximale lengte van 45 cm, gerekend van uiteinde tot uiteinde 
Kort zwaard 
45 tot 90 cm lang, gerekend van uiteinde tot uiteinde. 
Lang zwaard (tweehandig) 
90 tot 120 cm lang, gerekend van uiteinde tot uiteinde. Let erop dat dit zwaard met twee handen moet 
worden vastgehouden. Je kunt deze vaardigheid alleen kiezen met toestemming van de organisatie, 
je moet er namelijk wel goed mee om kunnen gaan voor de veiligheid van iedereen. 
Stafwapens of hellebaarden 
Langer dan 120 cm, gerekend van uiteinde tot uiteinde. Let erop dat dit wapen met twee handen moet 
worden vastgehouden. Je kunt deze vaardigheid alleen kiezen met toestemming van de organisatie, 
je moet er namelijk wel goed mee om kunnen gaan voor de veiligheid van iedereen. 
 
Materiaal 
Het is in Larp belangrijk dat een wapen je niet verwond, dus een wapen van hout, plastic of metaal is 
niet toegestaan. Er bestaan speciale larpwapens. Deze hebben (vaak) een fiberglas kern met daarom 
heen schuim en afgewerkt met latex. Er bestaan ook larpwapens zonder kern, deze zijn heel zacht en 
flexibel, hiermee mag je ook gooien (zie werpwapens). Dat mag met een wapen MET kern NIET.  
 
Hardheid 
Als een wapen te hard is kan het zijn dat een wapen wordt afgekeurd tijdens de wapenkeuring. Dit 
kan ook gebeuren met een wapen wat vorige keer nog goed gekeurd is. Sommige wapens worden 
namelijk harder als ze in de kou gelegen hebben, zoals een nacht in een koude auto. Ook als het 
buiten koud is/ vriest zijn wapens harder. In de winter letten wij hier extra goed op, maar een paar 
extra blauwe plekken kunnen voorkomen. In de winter is het daarom extra slim om je slagen in te 
houden en niet te hard te slaan. 

Shopping guide 
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Werpwapens 
Werpwapens zijn kernloos en zacht. Deze zijn vaak gemaakt van schuim met latex eroverheen. Ook 
werpwapens mag je niet tegen iemands hoofd gooien, ook al zijn ze kernloos het is nog steeds niet 
fijn. Als je twijfelt of iets een werpwapen is, vraag dit dan na bij de arenameester of een spelleider. 
 

Bogen  en pijlen 

Voor larp zijn er speciale bogen, deze hebben een laag pondage bij een bepaalde treklengte. Het is 
verboden om met andere pijlen te schieten dan met LARP pijlen. Ook is er een maximale trekkracht 
die bij jou treklengte (hoe ver jij je boog uittrekt) hoort, schiet je met een hoger pondage dan doet het 
pijn als je geraakt wordt.  
Een kruisboog mag een maximale trekkracht hebben van 30 pond bij jouw treklengte, een handboog 
maximaal 20 pond bij jouw treklengte. Je moet van minimaal 3 meter afstand schieten, dichterbij is 
het gevaarlijk.  
We raden pijlen aan met een bolle kop. Deze blijven schoner dan degene met schuimen kop. Zorg 
wel dat ze zacht genoeg zijn. Als je ze niet makkelijk in kan drukken zijn ze te hard en worden ze 
afgekeurd. Daarnaast moet je zelf altijd je pijlen controleren na elk schot.  
Hiermee bedoelen we: 

- Is je pijl nog heel? 
- Is de kop van de pijl nog heel? 
- Bij schuimenkoppen: heeft de kop zich niet volgezogen met water? 
- Zit de kop nog stevig vast aan je pijl? 
- Zitten de veren nog stevig vast aan je pijl? 

Als het antwoord op 1 van deze vragen NEE is, mag je NIET met de pijl schieten. 
Controleer ook altijd of je boog nog heel is en of de pees nog goed op de boog zit. Laat nooit de pees 
los als er geen pijl op zit. Hier gaat je boog stuk van. 
 
Schild 

Maximale grootte van 60 cm bij 120 cm (of gelijkwaardig oppervlak), met als extra voorwaarde: niet 
groter dan jijzelf en je moet hem veilig kunnen gebruiken. Het schild moet gemaakt zijn van schuim, 
dus een echt larp schild zijn. Schilden van hout, plastic of ander hard materiaal worden direct 
afgekeurd. 
 
Waar wordt op gelet tijdens de keuring? 

- Kern intact, de kern mag niet gebroken zijn. Als dit zo is kan de kern door het schuim heen 
komen en iemand verwonden. 

- Schuim niet beschadigd, als het schuim beschadigd is kan de kern naar buiten komen. Als je 
iemand met de fiberglaskern slaat doet dat heel zeer en kan de kern versplinteren. 

- Latex intact, als de latex laag niet intact is, is je wapen niet beschermd tegen regen en vuil. 
Dit zorgt er voor dat het wapen water opzuigt en zwaarder wordt waardoor je iemand pijn doet 
als je ermee slaat. 

- Latexrot, als je wapen plakkerig aanvoelt is dit een teken dat er iets niet helemaal goed is met 
je wapen. Zorg daarom goed voor je wapens. Bewaar ze op een droge donkere plek en spray 
ze regelmatig is met siliconenspray om te voorkomen dat ze uitdrogen. Doe dit niet de dag 
voor het evenement, dan zijn ze namelijk heel erg glibberig. 

- Trekkracht van je boog, je boog mag niet te zwaar zijn omdat anders je pijlen anders pijn 
doen als ze iemand raken. 

- Welke pijlen gebruik je bij je boog. Je mag alleen larppijlen gebruiken, deze moeten heel zijn. 
 
Kleding 

Artago speelt zich af in een middeleeuwse setting, dit betekent dat we er naar streven Artago er zo 
middeleeuws mogelijk uit laten zien. LARP is geen re-enactment (het naspelen van historische 
gebeurtenissen) dus de kleding hoeft niet perfect middeleeuws te zijn. 
Maar wat dan wel/niet? 

- Probeer synthetische glimmende stoffen te vermijden (dus geen trainingspak) 
- Kleuren als bruin, grijs, zwart, wit zijn altijd goed 
- Paars, rood, geel, groen en oranje (en ga zo maar door) kunnen ook prima, zolang het geen 

neon kleuren zijn of het pak niet direct in het nu gedragen zou worden. 

http://www.artago.nl/
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- Draag een heel kostuum, zodat je je eigen broek en shirt/jas niet ziet.  
 
Pantser 

Metalen pantser is heel gaaf natuurlijk, maar mag door kinderen niet gedragen worden, omdat dit te 
zwaar is. 
Wel kun je leren pantser dragen, deze zijn verkrijgbaar in allerlei vormen en maten. Je kunt ze zo in 
de winkel kopen, maar helemaal op maat gemaakte pantsers zijn er ook. 
 

  

http://www.artago.nl/
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Waar kan je wat vinden? 
Zoals gezegd zijn er veel plekken om te shoppen voor LARP-spullen. Hieronder staat weergegeven 
waar je wat kan vinden. 
De winkels 
Er zijn een hoop LARP-winkels, zowel fysiek als digitaal, zowel in Nederland als daarbuiten. Hier volgt 
een overzicht 
 
Stoffenmarkt Utrecht 

De Utrechtse Lapjesmarkt op de Breedmarkt is de grootste stoffenmarkt van Nederland. Hier kun je 
alles kopen om zelf een kostuum te maken. Elke zaterdag is er markt van 8.00u tot 13.00u met 
verschillende kramen. Van stof tot leer en van draad tot allerlei knopen en gespen. Zeker de moeite 
waard om eens te gaan kijken.  
 

Link https://www.ontdek-
utrecht.nl/locatie/lapjesmarkt/  

Adres Breedstraat en de Begijnhof in de binnenstad 
van Utrecht 

Prijs Onder gemiddeld tot boven gemiddeld 

Kwaliteit Goed 

Fun fact: p 9 mei 1597 gaf de Utrechtse gemeente toestemming aan het linnenweversgilde om hier 
twee keer per jaar een linnenmarkt te houden. 400 jaar later is de Lapjesmarkt uitgegroeid tot een 
wekelijkse markt met tientallen kramen vol bijzondere stofjes en fournituren. 
 
Arrrfantasy 

Dit is de winkel van Arvid, hij verkoopt heel veel verschillende larpwapens, bogen en kleding. De 
larppijlen in zijn winkel worden bij Artago goed gekeurd. Daarnaast maakt hij zelf allerlei lederwaren, 
zoals bracers en pantsers. De prijzen zijn zeer uiteenlopend, de standaard kleding en wapens zijn 
goed geprijsd, de handgemaakte lederwaren zijn natuurlijk duurder maar daar krijg je wel ontzettend 
veel moois voor terug en het past heel goed. Arvid staat op heel veel fantasy festivals en markten 
zoals Castlefest. 
Omdat de winkel verschillende openingstijden heeft doordat ze veel evenementen af gaan raden ze 
iedereen aan om van te voren contact met hen op te nemen.  
Artago werkt al een aantal jaar samen met Arvid, wij huren van hem de kleding en wapens voor de 
verhuur op de Artago evenementen. 
 

Link http://www.arrrfantasy.nl/  

 https://www.facebook.com/ArrrFantasy  

Adres Lamoraalweg 70, 1934 CB Egmond aan den 
Hoef 

E-mail adres info@arrrfantasy.nl  

Prijs Onder gemiddeld tot boven gemiddeld 

Kwaliteit Zeer goed. 

 
Games n Stuff 

Games n Stuff is een van de grootste Nederlandse LARP-winkels. Ze verkopen LARP-
artikelen, bordspellen en kaartspellen. Alles wat zij verkopen is nieuw van de plank. De 
dingen die zij verkopen zijn algemene LARP-artikelen, dus de kans dat je iets super 
unieks vindt is wat kleiner, maar het is zeker het proberen waard. Wij hebben zelf ook 

een goede ervaring met Games n Stuff en hun spullen komen eigenlijk altijd door de keuring heen. 
 

Link https://www.gamesnstuff.com/larp.html 

Adres George Stephensonstraat 18A, 8013 NK Zwolle 

Prijs Gemiddeld 

Kwaliteit Goed 

 
Dein LARP shop 

http://www.artago.nl/
https://www.ontdek-utrecht.nl/locatie/lapjesmarkt/
https://www.ontdek-utrecht.nl/locatie/lapjesmarkt/
http://www.arrrfantasy.nl/
https://www.facebook.com/ArrrFantasy
mailto:info@arrrfantasy.nl
https://www.gamesnstuff.com/larp.html
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Dein-larp-shop is de grote Duitse broer van Games n Stuff. Dein-larp-shop is 
waarschijnlijk de grootste LARP-winkel ter wereld met een enorme verzameling aan 
verschillende spullen en merken. Dein-larp-shop heeft geen fysieke locatie, zij 
werken als webshop. Het is belangrijk om te weten dat het hier gaat om een Duitse 

winkel dus als je wat wil gaan kopen heb je wel wat meer verzendkosten. Daarnaast zijn de LARP-
wapens (zeker de goedkopere die zij verkopen) soms wat hard waardoor ze niet altijd door de 
wapenkeuring heen komen, dus let daarop. 
 

Link https://www.dein-larp-shop.de/ 

Adres - 

Prijs Gemiddeld 

Kwaliteit Goed 

 
Mytholon 

Nog een grote Duitse LARP winkel is Mytholon en ook zij verkopen veel variërende 
producten. Maar naast het feit dat ze veel verschillende dingen verkopen zijn zij zelf 
ook een merk. Mytholon is namelijk ook een van de grootste LARP-kleding 
leveranciers en het is hun kleding die ook voor een groot deel wordt verkocht in de 
winkels van Arrrfantasy, Games n Stuff en Dein-larp-shop. In tegenstelling tot Dein-
larp-shop hebben zij ook een fysieke winkel in Hamburg, dus als je nog eens in de 

buurt bent, val even binnen! 
 

Link https://www.mytholon.com/ 

Adres Großer Kamp 11, 22885 Hamburg, Duitsland 

Prijs Gemiddeld 

Kwaliteit Goed 

 
Epic Armoury  

Zoals Mytholon de kleding specialist is, is Epic Armoury de wapenspecialist. Ze verkopen 
meerdere soorten artikelen maar hun focus ligt vooral op de wapens. Een aantal van de 
LARP-wapens die jullie hebben zullen waarschijnlijk door hen gemaakt zijn, want ook hun 
wapens worden verkocht door de winkels van Arrrfantasy, Games n Stuff en Dein-larp-
shop. Ze hebben ook een eigen webwinkel. Als je een mooi, goede prijs-kwaliteit wapen 

wilt dat bijna zeker door de keuring komt dat is een wapen van Epic Armoury zeker een goede keuze. 
Verwacht echter geen unieke wapens!  
 

Link https://www.epicarmoury.com/ 

Adres - 

Prijs Boven Gemiddeld 

Kwaliteit Goed 

Fun fact: Probeer het logo van Epic Armoury maar eens te vinden op jouw larp wapen en wie weet is 
het er wel een van hen. 
 
 
Calimacil 

Net als Epic Armoury is Calimacil en digitale larp winkel die zich specialiseert in 
wapens. Zij verkopen LARP-wapens die je minimaal hoeft te onderhouden maar die 
tegelijkertijd ook zwaarder en harder zijn, zeker de oudere modellen. Daarom is het 
slim om je wapen voor dat je het koopt goed te bekijken. Als je al wat ervaring hebt als 
het gaat om het kopen van wapens weet je wat te hard is. Als beginnende larper moet 

is het slim om bij iemand die al wel ervaring heeft om advies te vragen. Let erop dat te harde wapens 
niet door de wapenkeuring komen. 
 

Link Https://calimacil.com/ 

Adres - 

Prijs Gemiddeld 

Kwaliteit Goed 

http://www.artago.nl/
https://www.dein-larp-shop.de/
https://www.mytholon.com/
https://www.epicarmoury.com/
https://calimacil.com/
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Merlins cave 

Ook deze larpwinkel heeft heel veel goede en leuke spullen. Wapens, 
kaproenen, kleding, capes, maar ook bijvoorbeeld elven oren en diverse 
soorten tasjes. 
Merlins cave is een Nederlandse winkel, maar zij hebben geen fysieke winkel. 
Je kunt ze echter wel makkelijk bellen of mailen voor informatie en je hebt 
weinig verzendkosten, omdat alles vanuit Nederland verzonden wordt. 
 

Link https://www.merlins-cave.nl/cavestore/  

Adres - 

Prijs Gemiddeld 

Kwaliteit Goed 

 
Purperen Draak 

Ook deze winkel verkoopt spullen van Epic armoury en heeft een heel aardig 
assortiment met instap wapens en kleding net als GNS (games n stuff). Kwaliteit is 
gewoon de kwaliteit die Epic Armoury biedt, prima maar verwacht geen echt unieke 
wapens en kleding. 

 
 

 

Link https://www.purperendraak.nl/ 

Adres Nieuwe Ebbingestraat 86a 
9712 NP Groningen 

Prijs Gemiddeld 

Kwaliteit Goed 

 
 
Barbwire & Roses 

Barbwire & Roses is een kleine winkel die handgemaakte leren producten maakt en 
verkoopt.  
Alle producten zijn ontworpen en gemaakt in de workshop in Amsterdam. 
Ook hebben ze wapens, wapenhouders en allerlei andere leuke spullen! Omdat een 
deel van de spullen handgemaakt is, kan het zijn dat de prijzen iets hoger liggen. 
Daar krijg je echter wel unieke items voor! 
 

Link https://www.facebook.com/barbwireandrosesnl 

 http://barbwireandroses.etsy.com/ 

Adres Workshop in Amsterdam 

Prijs Gemiddeld tot bovengemiddeld 

Kwaliteit Goed 

 
 
Overige winkels 

Nu zijn de winkels hierboven specifieke larp winkels maar vergeet niet dat je genoeg leuke dingen 
kan vinden dicht bij huis. Kijk in je lokale curiosity store, tweedehands winkel, antiekzaak of 
kringloopwinkel en wie weet met wat voor verborgen schatten je naar buiten komt die je kunt 
gebruiken voor LARP. 
Daarnaast kan je ook veel LARP-spullen vinden in de kraampjes op fantasy evenementen zoals Elfia 
(Haarzuilens en Arcen) en Castlefest (Lisse) en Midwinterfair (Archeon).  
  

http://www.artago.nl/
https://www.merlins-cave.nl/cavestore/
https://www.purperendraak.nl/
https://www.facebook.com/barbwireandrosesnl
http://barbwireandroses.etsy.com/?fbclid=IwAR1ixdoyeuC-nHuUFMlvMCi3qD72tOX1BmqLwCSQsiB2FL_94ArfHhVR4s8
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Tweedehands 
Een interessant alternatief voor de LARP-winkels zijn tweedehands sites waar LARP-spullen verkocht 
worden. De beste plekken staan hieronder weergegeven. Weet dat op het gebied van wapens, 
tweedehands spullen riskanter zijn omdat die vaker beschadigd zijn en daardoor niet door de keuring 
komen. 
Marktplaats 
Een goed alternatief als je op zoek bent naar LARP-spullen voor een schappelijk prijsje. Marktplaats 
LARP heeft een verzameling die dagelijks wordt aangevuld. Het is hier alleen we de kunst om goed te 
kijken naar wat je koopt. Zeker wapens zijn riskant om zo te kopen omdat die vaak schade hebben 
opgelopen en waardoor ook de kans hoog is dat zijn niet door de keuring heen komen. Daarnaast is 
het ook wel even zoeken, want het is nou eenmaal zo dat er een hoop non-LARP dingen opduiken als 
je op LARP zoekt in marktplaats. 

Link https://www.marktplaats.nl/q/larp/ 

Adres - 

Prijs ± Goedkoop 

Kwaliteit ± Laag 

 
eBay Kleinanzeigen 

Ebay Kleinanzeigen is de Duitse marktplaats. Het aantrekkelijke van eBay Kleinanzeigen 
is dat het groter, meer divers en serieuzer is dan marktplaats. Als je op LARP zoekt kom 
je ook echt alleen maar LARP-artikelen tegen, helaas zijn die artikelen ook vaker wel 
naar waarde geprijsd dan marktplaats.  
Als je iets wil kopen hier zal je wel met Duitsers te maken krijgen, maar in de meeste 

gevallen spreken zij wel Engels en als ze bereid zijn om te verzenden, om dat dan ook te doen naar 
Nederland 

Link https://www.ebay-kleinanzeigen.de/ 

Adres - 

Prijs ± Onder gemiddeld 

Kwaliteit ± Onder gemiddeld  

Fun fact: mocht je gewoon op zoek zijn naar inspiratie voor een kostuum, dan is het ook een hele 
leuke plek om te browsen.  
 
Facebook 

Op Facebook zijn er ook marktplaats-achtige groepen te vinden die LARP-spullen 
verkopen. Dit varieert per groep of het tweedehands, nieuw, puur middeleeuws, ect. Is. Het 
totale aantal artikelen dat hier te vinden is, is laag maar het zijn, net zoals eBay 
Kleinanzeigen bijna allemaal artikelen die gericht zijn op LARP en/of middeleeuwse 
roleplay.  

Facebookgroe
p 

Larp Vlooienmarkt 
(tweedehands 
spullen): 

https://www.facebook.com/groups/261175097355772 

Larp Marktplaats 
(tweedehands 
spullen): 

https://www.facebook.com/groups/644838952237115 
 

Middeleeuwse 
marktplaats 
(tweedehands 
spullen): 

https://www.facebook.com/groups/1623081877931010 
 

Prijs Vatieert 

Kwaliteit Varieert 

 
 
  

http://www.artago.nl/
https://www.marktplaats.nl/q/larp/
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/
https://www.facebook.com/groups/261175097355772
https://www.facebook.com/groups/644838952237115
https://www.facebook.com/groups/1623081877931010
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