
Maart 2022

Het is YES,

Het is op het moment van het versturen van deze Teleraaf is het ruim 900 dagen
geleden dat Ravenskeep voor het laatst in de bossen van Brabant herrezen is. De
afgelopen 2,5 jaar waren soms moeilijk, maar nu corona steeds mildere vormen
aanneemt en er geen dwingende maatregelen meer zijn, zijn de vooruitzichten

voor het mei-evenement zeer gunstig! We zijn dan ook heel erg blij om te kunnen
zeggen dat we een Go hebben gegeven voor de organisatie van Call 46. We gaan

ervoor! Eindelijk weer een Keep!

Omdat het voor de organisatie vrij kort dag is volgt in deze Teleraaf al direct heel
veel informatie over het komende evenement. Lees alles goed door en let ook
goed op de aankomende Teleraaf en uiteraard je e-mail (check ook af en toe je

spamfilter, soms wil onze mail daar wel eens in terecht komen). 

 



Iedereen die zich in september heeft ingeschreven en zijn ticket heeft laten
staan krijgt van ons bericht. We moeten iedereen persoonlijk mailen en dit kost

wat tijd. Dus we zijn jullie echt niet vergeten.
 

29 maart 20:30:

Alle functies die aanwezig moeten zijn om een evenement te draaien mogen zich
vanaf deze dag inschrijven.

Dit zijn: Figuranten, Spelleiders, Bestuur, Hoofd EHBO, Vertrouwenspersoon,
Barpersoneel voor het gehele weekend, Op- en Afbouwers,Logistiek. 

12 April 20:30:

Dit is de datum waarop de open inschrijving zou kunnen starten indien er genoeg
figuranten zich hebben ingeschreven, en er dus plekken beschikbaar zijn.

 

Kosten:
Lidmaatschap: € 15,- (is verplicht  om je ticket geldig te laten zijn)
Speler: € 40,-
Figurant: regulier: € 27,50, vroegboekkorting: € 22,50

Op en afbouwen:
 Mocht je Op- of/en Afbouw kiezen dan ga je de verplichting aan tot het

daadwerkelijke fysieke verplichtingen voor Op- en/ of Afbouw.  Met de afbouw
verwachten we dan dat je blijft tot en met maandag.

Opbouwen:  € 5,- korting:  met ook een ontbijt en avondeten op Vrijdag
Afbouwen: € 5,- korting: met ook avondeten op Zondag en ontbijt op
maandag.



OP- en Afbouw: € 10,- korting: met ook een ontbijt en avondeten op Vrijdag
en ook avondeten op Zondag en ontbijt op maandag.

Barkaarten etc kan je via de webshop kopen. Mocht je teveel hebben gekocht dan
krijg je dit uiteraard weer terug. Let wel op! We gaan dit evenement voor het
eerst zonder contant geld draaien. Je kan natuurlijk op het terrein wel een
barkaart kopen, maar dit doen we dan via een betalings-QR code (betaalverzoek)
Je hebt hier dus wel een telefoon voor nodig. Mocht je dit niet kunnen stuur dan
een mail naar de secretaris secretaris@ravenskeep.nl

Het woord aan de SL

Eindelijk weer een Ravenskeep Evenement zonder Restricties:

Call 46 “Call of Broken Dreams”

Ik ben heel blij dat vanaf nu alle lichten op groen staan om eindelijk weer een
echt volwaardig Ravenskeep evenement te kunnen en mogen gaan opzetten en dat
gaat CALL 46 worden met de werktitel: “ Call of Broken Dreams”.

Algemeen

Ons laatste evenement dateert alweer van september 2019 en we hebben er dus
inmiddels een noodgedwongen pauze opzitten van 2 jaar.

Het zal daarom ook niet meer dan logisch zijn, dat spelers met gemigreerde
Personages, niet helemaal meer zullen weten wat er allemaal in de setting gaande
was.

Daarbovenop, zal iedere deelnemer voor het eerst in de praktijk met het nieuwe
Regelsysteem aan de slag moeten, voor alle deelnemers, of het nou spelers,
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figuranten of Spelleiders zijn, een kwestie van wennen zijn.

Daarom dat deze aankomende Call 46 ook zeker in het teken zal staan van de
introductie van ons nieuwe regelsysteem en dat we in het spel, zoveel mogelijk
rekening zullen houden met alle vragen van jullie die in of tijdens het spel zullen
ontstaan.

Daar zullen we qua plot ook zeker rekening mee gaan houden zodat het voor
iedere deelnemer weer een vernieuwde kennismaking zal worden met onze
Ravenskeep Setting.
 

Personages

Inmiddels hebben alle leden die hun Personage op tijd hebben gemigreerd naar het
nieuwe Regelsysteem, hun nieuwe Personage kaart ontvangen via de mail.

Mocht je nog niets ontvangen hebben, dan moet je dat even doorgeven door een
berichtje te sturen naar de HSL Mailbox en dan kan ik direct even uitzoeken wat er
aan de hand is.

Mocht je nog vragen hebben over je nieuwe Personage kaart of er zou iets niet
kloppen, dan ook graag even een mailtje sturen naar de HSL Mailbox, want dan
gaan we direct hiermee aan de slag.

En tot slot wil ik toch nog maar even melden dat het nu niet meer mogelijk is om
een oude Personage, alsnog te gaan migreren naar het nieuwe regelsysteem, want
daarvoor is de deadline verleden jaar gepasseerd. Iedereen heeft bijna 2 jaar de
tijd gehad om zijn of haar bestaande Personage om te bouwen naar het nieuwe
systeem en ik ben blij dat een kleine 90 leden hiervan gebruik hebben gemaakt.

Voor iedereen die een nieuwe Personage moet gaan maken voor aankomende Call
46, hebben we een aantal richtlijnen opgezet om het voor iedereen makkelijk en
overzichtelijk te houden.



Vanaf nu tot en met 01-05-2022, kunnen de nieuwe Personages gebouwd worden en
ingezonden worden naar de emailbox van Karakterbeheer.

Sjoerd, onze nieuwe man op Karakterbeheer, zal dan je ingezonden Personage
bekijken of het helemaal klopt en invoeren in onze nieuwe database.

De nieuwe Personage Kaart die dan hieruit komt rollen, zal naar je email adres
worden gestuurd, zodat je kunt controleren of alles er goed op staat.

Als dat allemaal in orde is en aan ons bevestigd is, zullen wij jouw incheck envelop
in orde maken, zodat als je op Call 46 komt inchecken, alles voor je klaar staat.

 

Dus nog even samenvattend:

Alle vragen omtrent gemigreerde Personages, gelieve te sturen naar de HSL
mailbox:

Ravenskeepdm@gmail.com

Alle nieuw gebouwde Personages en/of vragen hierover, gelieve te sturen naar de
Karakterbeheer mailbox:

ravenskeepkarakterbeheer@gmail.com

 

Aanpassing Incheck Evenement op vrijdag

Omdat iedere deelnemer nu ruim van te voren in staat is om zijn nieuwe Personage
te bouwen en gereed te krijgen voor 01-05-2022, gaat er voor de incheck op de
vrijdag een kleine wijziging plaatsvinden.

Bij de incheck op de vrijdag, kunnen ter plekke bij de God Tent, geen nieuwe
Personages gebouwd worden, dat kan pas weer op zaterdagochtend, als het minder



druk is bij de God Tent.

Alleen als na Tijd-In, je ingecheckte Personage komt te overlijden, kan je bij de
God Tent een nieuwe Personage maken.

We zullen dit uiteraard ook bij de God Tent en bij het Tijd-in Praatje nogmaals
goed duidelijk maken.

 

SL-Team

Zoals er natuurlijk spelers zullen zijn die na 2 jaar stil staan, niet op dit moment
de behoefte hebben om weer met Larp aan de gang te gaan, zo werkt dat net zo
goed door op ons SL-Team.

Ons team is kleiner geworden omdat 4 SL-Leden hebben aangegeven dat ze gaan
stoppen met het SL-Werk dit jaar.

Dat betekent dat we op Call 46 met iets minder mensen rond zullen lopen, en we
verzoeken alle deelnemers daar wel rekening mee te houden en aan te denken als
we niet direct jou kunnen helpen of als een antwoordt op je vraag, iets langer gaat
duren.

Maar als je even geen beschikbare SL in de buurt hebt, kan je ook altijd bij onze
God Tent terecht, op de welbekende openingstijden.

Omdat dit ook alweer inmiddels 2 jaar geleden is, meld ik ze toch nog even hier:

Overdag ‘s Morgens: van 09:00 uur tot 12:00 uur.
Middagpauze: van 12:00 uur tot 14:00 uur en dan is de God Tent gesloten.
Overdag ’s Middags:  van 14:00 tot 18: 00 uur.
Dinerpauze van 18:00 tot 20:00 uur en dan is de God Tent gesloten.
’s Avonds: van 20:00 uur tot 12:00 uur.



Het nieuwe fenomeen genaamd “The Pawnshop”, die naast de Godtent zal komen
te staan, zal op verschillende momenten van de dag en avond open zijn, als het
Pawnshop Personeel aanwezig is.

Als er niemand is, zijn ze ongetwijfeld ergens inkopen aan het doen en op een
later tijdstip weer opengaan.

Tot slot

Ik wil afsluiten met de mededeling dat het aankomende evenement Call 46 dus het
eerste evenement zal gaan zijn wat gaat draaien met het nieuwe Regelsysteem.

Zoals gezegd, het voor ons allemaal nieuw en het is dus heel belangrijk als wij
daarover jullie feedback ontvangen, na afloop van het evenement.

Alle feedback is welkom, niet alleen de zaken niet goed werken maar ook jullie
bevindingen wat jullie wel goed vinden werken.

Met deze feedback en onze eigen SL-Bevindingen kunnen we dan direct aan de slag
om eventuele wijzigingen en/aanpassingen door te voeren zodat we in September
met een nog betere versie kunnen gaan spelen.

Het gehele SL-Team staan te popelen om eindelijk weer met jullie een fantastisch
Ravenskeep Evenement te mogen gaan neerzetten en wij vinden het dan ook heel
fijn om alle deelnemers eindelijk weer in levende lijve te gaan ontmoeten.

 

Groetjes allemaal en tot ziens op Call 46

Michel Manschot

HSL



Stad van drie dagen

“Keep up the good work” was een te flauwe woordgrap voor de titel van dit stukje,
maar het klopt wel. De op- en afbouwploegen leveren elk evenement fantastisch

werk door al dagen voordat het spel begint hun schouders eronder te zetten en ook
de dagen na het evenement nog de energie te vinden om alles weer terug te

brengen naar de opslag. Uiteraard kunnen we ook voor het komend evenement
weer deze helden gebruiken!

Klusdagen

We mogen weer spelen, maar er moet nog wat gebeuren aan het onderhoud van
het materiaal.

Er zijn twee klusdagen in de agenda gezet:

26 maart, vanaf 10:00 tot 16:00
9 april, vanaf 10:00 tot 16:00

Vergeet je lunchpakket niet!

Beide klusdagen zijn in de opslag. We gaan onderhoud doen en knutselen aan
poorten en lampen. Je hoeft dus niet een ‘meesterklusser’ te zijn om je handen
uit de mouwen te steken die dag. Wij zorgen voor wat lekkers en drinken.

Het adres van de opslag is Hoogheistraat 6 te Schaijk.



Laat weten of je aanwezig bent via alr@ravenskeep.nl.

 

Geendagsevenement

We hebben meerdere malen een ééndagsevenement aangekondigd, maar met een
volwaardig evenement in het vooruitzicht en bovendien relatief weinig tijd om het

te organiseren, hebben we de keuze gemaakt om ons te focussen op Call 46 en
voorlopig geen vervolg te geven aan het ééndagsevenement. Onze excuses naar de
mensen die zich hier op verheugd hebben en ons zo enthousiast hebben voorzien
van input, maar hopelijk kunnen we het goedmaken met een volwaardig Keep-

weekend.

Vacatures

Hey JIJ daar! Ben jij dat talent dat staat te trappelen om aan de slag te gaan in
een uitdagende functie binnen onze een dynamische organisatie?! Ben jij die
superheld met een hands-on-mentaliteit en grenzeloze passie voor je werk en heb
je geen 9-tot-5 mentaliteit? Meldt je dan aan voor één van onze vele functies, met
ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en enorme doorgroeimogelijkheden!

 



Maar eh, even serieus, we kunnen wel wat hulp gebruiken. 

 

Voor komend jaar hebben we minimaal nodig:

2 (en bij voorkeur 3) bestuursleden;

1 Hoofdspelleiding

 

Voor het OC en IC draaiende houden van de Ravenskeep hebben we dus dringend
mensen nodig. Heb je interesse? Stuur ons een berichtje (mail/facebook/maakt
niet uit) en we gaan graag met je praten over wat de functie inhoudt en wat we
voor elkaar kunnen betekenen. We hopen je snel te mogen spreken!

Disclaimer

Allereerst, als je het tot hier hebt gehaald met het lezen van deze Teleraaf: goed
bezig met het aandachtig doorlezen! Ten tweede, we hopen en gaan er vanuit dat

er geen ernstig ziekmakende Corona variant meer zal opduiken en geen Corona
maatregelen meer nodig zullen zijn, mocht dit toch veranderen dan zal
Ravenskeep zich ten alle tijden aan deze maatregelen moeten houden.

Data



13 maart - ALV
26 maart - Klusdag

 9 april - Klusdag
13 t/m 15 mei - Ravenskeep evenement

 21/22 mei - drogen tenten (ovb dat de tenten nat zijn uiteraard)
16 t/m 18 september - Ravenskeep Call 47

 31 mei t/m 4 juni 2023 - Ravenskeep Call 48
13 t/m 17 september 2023 - Ravenskeep Call 49

  

Contact:
Voorzitter: Martin Hillenga - voorzitter@ravenskeep.nl

 Penningmeester: Mirthe Manschot - penningmeester@ravenskeep.nl
 Secretaris: Vera Groot - secretaris@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: Lionne Braak, Joy Phillips, en Mark Dzoljic - RaadvanAdvies@ravenskeep.nl
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