
Teleraaf: Informatie Eendaags Evenementen

IC info 16 Oktober 2021:

De Avonturiers Sociëteit Der Archeologie, Magische Artefacten en Curiosa
(ASDAMAC) zoekt (Gestudeerde) Helden en Avonturiers voor een uiterst

belangrijk missie, voor een rijkelijke beloning.
 

Om eindelijk antwoorden te verkrijgen op de vele vragen omtrent de vernietiging
en/of verdwijning van die ene plek, het Summum van alle Magie op Mordath, de
plek waar wonderen werkelijkheid werden en waar verleden heden en toekomst
leken samen te komen, die plek in de volksmond genoemd: “Magiërs Eiland”.

 
Om deze Missie goed te kunnen volbrengen, zoeken wij uiteraard Magiërs van de

diverse Paden des Magie, maar ook zeker Priesters van diverse pluimage. Maar om
al deze Geleerden te beschermen zoeken wij ook andere avonturiers die met hun

kennis en kunde, deze taak goed kunnen uitvoeren.
En wij zijn zeker niet vies van deze of gene experts op het gebied, van de minder
legitieme vaardigheden, als u begrijpt wat wij bedoelen.  Wij zijn van mening dat

een goed gemengd gezelschap van experts de grootste kans van slagen heeft.
 

Uiteraard zullen uw diensten rijkelijk beloond worden door middel van een
ruimhartige financiële vergoeding, maar ook zullen wij zorgdragen voor de

uitrusting en aanverwante zaken die u (zo schatten wij in) op deze missie goed zal
kunnen gebruiken.

 
Als u geïnteresseerd bent om deel te nemen aan deze fantastische en

avontuurlijke Missie, dan nodigen wij u graag uit om zich te melden bij onze
vestiging in Westpoort, alwaar wij alles voor u in orde zullen maken.

 
Wij kijken ernaar uit u te mogen ontvangen.

 
Archibald Winchester de Derde

Professor Doctorandus & Emeritus
A.S.D.A.M.A.C.



De IC info voor 6 november zal later nog verzonden worden.

OC Informatie Ravenskeep eendaags

Evenement.

Beste Ravenskeep Leden,
 
Omdat ons september evenement niet door kon gaan vanwege de coronaregels
rondom meerdaagse evenementen, hebben we aangekondigd dat we een aantal
eendaagse evenementen gaan organiseren. Ook met de huidige maatregelen
kunnen we die veilig organiseren, dus we kunnen weer Larpen zoals we dat in lang
vervlogen tijden gedaan hebben!
Het zal weer even wennen zijn voor zowel jullie, de deelnemers, maar voor ons als
SL Team is het ook weer even ‘opstarten’.
Zeker omdat we deze gelegenheid ook willen aangrijpen om iedereen in de
praktijk kennis te laten maken met ons nieuwe regelsysteem.

Data:
De data van twee eendaagse evenementen zijn al bekend. De derde volgt in 2022.
 
16 oktober 2021, PBC Austerlitz:
 
“De Avonturiers Sociëteit Des Archeologie, Magische Artefacten en Curiosa
(ASDAMAC) zoekt  (Gestudeerde)Helden en Avonturiers voor een uiterst belangrijk
missie, rijkelijke beloning!”
 
PBC Austerlitz
Woudenbergseweg 39
3711 AA  Austerlitz
 
6 november 2021, Incaterrein:
 
“Gezocht: Doorgewinterde Helden die niet terug deinzen voor de ijzige kou en vele
gevaren van het Hoge Noorden, rijkelijke beloning!”
 
Adres kampterrein Maashorst
Inkaweg 1
5411SZ Zeeland
 

Opzet:
Als je een ticket koopt voor een Ravenskeep eendaags Evenement, dan krijg je



daarvoor een dag lang Larpen in het bos, waarvan je de ene helft van de dag je als
Speler Personage mag uitleven en de andere helft gaat figureren.
Alléén Ravenskeep leden mogen zich inschrijven. Zorg dus dat je je lidmaatschap
betaalt.
 
Kosten: De prijs voor een Eendaags evenement is €15,- en zijn via de webshop op
26 september om 20:30 beschikbaar. Je mag 1 ticket kopen. Dus je kan niet
inschrijven voor meerdere Eendaagse evenementen. Als je nog geen lidmaatschap
over 2021 heb betaald moet je dit ook doen anders is je ticket niet geldig.
 
Aantal Deelnemers per dag : Het minimaal aantal deelnemers voor één dag is 30
en het maximaal is 60 deelnemers.
We delen het totaal aantal deelnemers van die dag op in twee groepen. De ene
groep is ’s morgens speler en ’s middags figurant, en de andere groep speelt ’s
middags en figureert in de ochtend. Je bent dus altijd een dagdeel Speler en een
dagdeel figurant.
Met de verdeling van de twee groepen zullen we zoveel mogelijk rekening
proberen rekening te houden met groepen leden die samen willen
spelen/figureren, zolang we de groepsgrootte en samenstelling gelijk kunnen
houden.
 
Minimaal aantal SL’s: We willen minimaal vier SL’s in het veld hebben,  die
verdeeld worden over beide groepen.
 
Locatie: Een terrein in het bos voor de gehele dag. We hebben al een dag in het
midden en zuiden van Nederland gepland, en proberen het derde evenement in het
noorden van Nederland te plannen (Noord-Holland).
 
Speler Personages: We hebben er bewust voor gekozen dat niemand met zijn
eigen Personage kan gaan spelen op deze dag. We willen lekker los gaan met het
nieuwe regelsysteem en het zou jammer zijn als je door een foutje je Personage
zou verliezen. Ook is het op deze manier voor iedereen mogelijk om mee te doen.
Jouw personage verlaat misschien Ravenskeep nooit, of gaat niet op gevaarlijke
missies in onbekend terrein. Met je tijdelijke karakter kun je wél lekker mee doen!
Natuurlijk willen we je nog wel een beetje keuze geven. Op de deelnametickets
staan daarom 4 voorkeuren. Je kunt daarmee aangeven welk soort personage je
wilt gaan spelen in het dagdeel dat jij als speler mee gaat doen. Uit onze stapel
van voorgebouwde Personage, de zogenaamde Prefab Personages, zullen we dan
zoveel mogelijk jullie keuzes respecteren en de juiste Prefab van jouw keuze
toevoegen.
Deze krijg je van ons via de e-mail toegestuurd, inclusief een achtergrondverhaal.
We laten het verder helemaal vrij wat je Geslacht, Ras, geloof en leeftijd zal zijn,
dat mag je helemaal zelf bedenken.
 
Figuranten Personages: Deze krijg je van de SL’s uitgedeeld per onderdeel van het
avontuur tijdens jouw dagdeel waarin je figureert. Ook dit zijn Prefab Personages,
gecombineerd met een aantal monsterrollen.

https://ravenskeep.nl/?product_cat=evenement


 
Kleding: Zoals jullie zullen begrijpen is een Ravenskeep 1 Dag Evenement niet
gelijk aan een echte Call zoals wij deze normaal organiseren en hebben we dan
ook niet de beschikking over onze Monstertent, met alle kleding, props en
wapentuig. We willen het  zo simpel mogelijk houden en daarom verzoeken we
iedereen in zijn eigen Larp kledingkast te duiken en een kostuum voor zijn of haar
Spelers Personage, inclusief wapens, samen te stellen.
Voor de Figurantenrollen willen we iedereen verzoeken om een zwart/donker
basiskostuum mee te nemen, die je naar eigen inzicht  natuurlijk mag opleuken,
inclusief je eigen wapens. Want, zoals gezegd, we hebben dit keer geen
Monstertent bij ons.
 
Wat kun je verwachten van de dag: Elk Ravenskeep eendaags Evenement heeft
een eigen thema, en speelt zich af in een ander gebied van de Ravenskeep-wereld.
Je maakt kennis met andere delen van onze spelwereld, waardoor de wereld van
Ravenskeep wat meer wordt ingekleurd.
Je krijg een volle dag Larp waarop je een deel zelf de beslissingen mag nemen als
je Spelerspersonage en een deel figureert waarbij je de mogelijkheid krijgt om
diverse ander soorten Personages en Monsters neer te zetten.
 
Oh, en let goed op! Want wat je met je Spelers Personage gaat doen en beleven,
zou zomaar eens tijdens Call 46 in de IC krant kunnen komen als nieuws!

Dagschema:
08:00 uur Ontvangst en coronacheck deelnemers, uitleg verdeling groepen en
aanverwante zaken
09:00 uur Start Avontuur 1e gedeelte
12:00 uur Pauze, lunch en wissel van de groepen spelers en figuranten.
13:00 uur Start Avontuur 2e gedeelte
16:00 uur Einde Avontuur en even met elkaar alles opruimen
17:00 uur Iedereen weer naar huis.
 
Lunch en drinken:
Er is tijdens het eendaagse evenement géén catering. Je neemt dus zelf je lunch
en drinken mee. We zorgen bij koud weer wel voor iets warms, zoals een soepje.
 
Coronacheck:
Om deel te nemen aan het eendaags evenement, moet je een ‘groen vinkje’ laten
zien en een geldig legitimatiebewijs.
We maken daarbij gebruik van de corona check app of de papieren QR-code (zie
voor beiden: https://coronacheck.nl/nl/ ). Het gele boekje, een los
vaccinatiebewijs, een thuistest of een losse testuitslag geven GEEN toegang. De
reden daarvoor is dat de organisatie niet de kennis heeft alle verschillende
bewijzen op echtheid en betrouwbaarheid te beoordelen. Het is dus van belang
vooraf je app te installeren of de QR-code op papier uit te draaien.
 



De procedure voor controle is als volgt: bij de locatie zal iemand van de
organisatie bij de toegang tot het parkeerterrein staan. We vragen je om bij deze
persoon te stoppen en, met gesloten raam, je CoronaCheck app of papieren QR-
code te laten zien, alsmede je legitimatiebewijs. Als deze gegevens ontbreken,
laten we je niet toe op het terrein.
Indien je QR code in de CoronaCheck app niet ‘groen’ scant, en je bovenstaande
documenten niet kunt tonen, laten we je niet to op het terrein.
Als meerdere personen in de auto zitten zullen deze allemaal “groen” moeten
scannen, dit betekent ook personen die niet naar het evenement komen en alleen
chauffeur zijn. Mocht er iemand niet “groen” scannen in de auto, dan betekent dit
geen toegang voor alle inzittenden.
Op deze manier creëren we een veilige bubbel op het terrein en kunnen we zonder
verdere restricties larpen.
 

Tot slot:
Tot slot wil ik iedereen nog even meegeven dat deze dag voor ons allemaal een
eerste kennismaking is met het nieuwe regelsysteem in de praktijk, zowel voor
jullie als spelers maar ook voor ons als SL’s.
Laten we vooral elkaar proberen te helpen hiermee en er samen een geslaagde dag
ervan maken.
Alles wat we nu leren met het regelsysteem, helpt ons weer op het grote
evenement Call 46, (hopelijk) in Mei 2022.
 
Als jullie nog vragen hebben over het Ravenskeep eendaags Evenement dan kunnen
jullie deze stellen via de HSL Mailbox (inhoudelijke vragen) of naar de secretaris
(organisatorische vragen).
 
Wij hebben er heel veel zin in om eindelijk weer iets te organiseren en weer te
kunnen gaan Larpen met jullie!
 
Hartelijke groeten,
(Ook namens het bestuur)
Michel Manschot
HSL

Contact:
Voorzitter: Karen Westerduin - voorzitter@ravenskeep.nl

Penningmeester: Mirthe Manschot - penningmeester@ravenskeep.nl
Secretaris: Vera Groot - secretaris@ravenskeep.nl

Algemeen bestuurslid: Martin Hillenga - al@ravenskeep.nl
Algemeen bestuurslid : Robert Thijssen - alr@ravenskeep.nl

 
Hoofd Logistiek (HLO): Jean Baptiste Aarssen en Jerry Liersen - hlo@ravenskeep.nl / logistiek@ravenskeep.nl

Hoofd Spelleider (HSL): Michel Manschot - hsl@ravenskeep.nl / IC@ravenskeep.nl
 

Raad van Advies: Nouchka Goossen, Hiske Hartzema en Steef de Jong - RaadvanAdvies@ravenskeep.nl
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