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Hallo orcRlRchters,
Allereerst no~ bedankt voor de schrijfmachine.
Hij komt onB ~oed van pas,lazer op,sorry ik
had het niet te~en jullie maar te~en dat ~rote
hari~e ~evRl dpt onze redactie al een paar
maanden bewoont. Wij komen er maar niet van
af. Als iemand er een ~oed tehuis voor weet

dan is onze Qank een heel ~waalfie~

Contactadres:
C.Herben
Rosestraat 1005
3071 "~L Rott erdam
iel.: 010-4848220

C~

.

Dan wil ik nu over gaan met het uitleg~en
van de re~els. Verleden maand heb ik het gehad over de afkortin~en,die wil ik deze kecr
wat nader toelichten. Zo is er MO dat is moed,
moed heu je nodi~ om te bepalen of je iets
durft. Je kan door een ho~ere TIlo0.dscore
be -

De redactie behoudt zioh net
inzendin~en

l'(>cht

voor

te wei~eren.

Om de kosten te dekken vra~cn wij een
financi81e bijdrar:e van

2

f?,OO

]1C'r loletd.

palen of je een gevecht begint met een tegenstander met een la~ere score. Het klimmen in
bomen of op ber~en vereist ook moed,en een
hoge moedscore is een eerste vereiste als je
stijder wilt 7.ijn.Bij een daling van de held
zijn moedscore naar de helft van zijn beginscore,moet hij zo snel mo~enlijk een rustplaats opzoeken om zo weer op krachten te
komen. i)ar-tlt
de score naar 0 dan is de held
zo apatisch dat hij niet meer vechten kan en
zijn medeavonturiers doen er het beste aan
om nem te be~eleiden door b.v. een touw om
zijn middel te doen.
Het vol~ende punt is SH dat is de slimheid
van een held en om een avontuur tot een ~opd
pind~ te ~ren~en he0ft hij er een dosis slimheid voor nodi~. ~lfen en tovenaars bezitten
een ho~e slimheidsscore,om aIle spreuken te
kennen en ook om nieuvTete lerr.n.Ook bij het
onderzoeken van vreemde dingen kan slimheid
van pas komen.
CH is charisrna,ditis jr uitstraling. Dit ken
je van pas komen bii het ompraten van een
mODPter of zelfs een marktkoopman. Een tovena'r heaft een ~rote charismascore nodig om
b.v. epn monster i~ zijn macht te krij~en
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BH is behendi~heid,iedere avonturier hoart
over een beetje handio;heidte bef'chi]'ken.
Het

is l1adi'~ om

te

llo,<:;e
lehendLo;heidsscore

nodi"i

om

te

'beAtaan.

LK is de lichaamskracht en dat snreekt h;~ast
van7elf dat iedpr0.held hier een portie van
~ebrui1:p.n.Hi~ heaft het norli(~om te vech-

ten,om deuren open te breken ~n h.v. om zware
lasten te dra~en.
20 dat Has hpt voor rle~e yl"pr ',',i.i
p.v~n een

Spelers

schriiven.

l'limmen,Rprin(~c:m,ontidjken

van projectielen,boo~schieten het op0.nenvan
deuren etc. ptc. Dwer~en en elfen hebben een

kan

~ ~ J~S!) ~C)1o

copire0.rmachine

,o;g,'n

T,[per

rJloJlen.
Doep

joei
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BeRte

redactie,

ma~ ik jullie de tweelin~ Tarmba en Pluto
0eisden voorstellen. Alhoewel ze broers zijn
kunnen ze elkaar niet luchten of zien.
Hun ouders (Tarmba en Marchira ~eisden) worden
er compleet gel<'
van en proberen op Rllerlei
manieren de broers te verzoenen. De reden is
no~al duidelijk, n~l. jaloezie. Tarmba heeft
namelijk een vriendin(Leti) en Pluto kan het
niet verkroppen. Door Leti is Tarmba huiselijker ~eworden en ~aat hij voorlopi~ niet
meer op avontuur. Pluto had ,~raa,q;
met zijn
broer op avontuur ~e-9,'aan,
maar ar-mgezien hij

thuis blijft h0eft P~uto hem de oorlo~ verklaard. Pluto is door al deze ~ebeurtenissen
zo in de war dat hij probeert om iedereen die
met Tarmba om~aat te vernederen. 20 zegt hij
dat Grallo~,een geeerd strijder en een goede
vriend van Tarmba,~ek is om te proberen een
reuzendraak te verslaan. Hij ~aat zelfs zo
ver am te beweren dat Grallo~ een ~evaar is
voor zijn medeavonturiers, terwijl hij zelf
een hakker is en hoemear hij moordt des te
leukor vindt hii date Het laatste bericht
was dat Pluto T~rmba uitdaa~de voor een duel.
John

J\Toordhoek.

\'IIJ HOUDEJ:ITALLEI\~lL\.IJ GESPAIHJBN

0l;'2E ADm"i n~
DAT lIE'll ALJ,EIV/:lAL r-TE'l1EEN SISSER
AF
LD..O.E.'f \'li,T DT,T,rYT<:i\fng r,.'R"R'RIill.'.r..mu..88'RHl[,QL,(lE.N..
Solospelers
opo;elet,
op de vrnnp; vori~e maand over de Fi<;htin~
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FantRPY serie van Jackson 8 livin~stone ~an
ik vertellen dat er in Juli 2 nieuwe titels
verschijnen.
PPO !,~~jIDi':H L;d'fPIOE~n~]'.!.
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de Redactie
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Geachte Redactie,
Allereerst"de complimenten voor het feit dat
er nu in onze regio een orgaan bestaat, in de
vorm van 'De Morgenster', wat avonturiers
bindt en de mogelijkheid verschaft met elkander in kontakt te komen en ervaringen uit te
wisselen. Geprezen 'zijn zij, die het initiatief hebben genomen tot het maandelijks
vergaderen, vergaren en vervaardigen.
Dan nu terug naar het zogenaamde 'nul-nummer'
van 'De Morgenster'. Toen ik dit exemplaar
ter hand nam en de voorplaat bekeek, werd ik
bevan~en door een kil en angstig gevoel.
Flitsen uit mijn jeugdjaren schoten.aan mijn
ogen voorbij; herinneringen aan een lang
vervlogen tijd, waarin ik als onbevangen maar
niet onbereisd magi~r de ruimen van Aardzee
doorkruiste, op de vlucht voor mijn eigen
schaduw: het Beest.
Op een van mijn reizen kwam ik op onverklaarbare wijze terecht in een labyrinth, de Tomben
van Atuan. ~lelnu,'Eet Ding' op de voorkant
van 'De Morgenster'/nulnummer doet mij ernstig
denken aan dit labyrinth, waaruit ik zonder
de hulp van een jonge priesteres nooit had
kunnen ontsnappen.
Ieder die mijn avontuur wil herbeleven moet
zich schriftelijk melden bij de redactie van
dit blade Zij zullen U ongetwijfeld een plaats
bezor~en op een van de schepen die onder mijn
leiding medio au~stus vanuit Umbar naar
Aardzee vertrekken. Maar ik waarschuw U; ga
niet onvoorbereid en houdt de gewoonten,
regels en wetten van Midden-Aarde i~ het oog.
Sperwer, Archimagus van
.
Sont
Ere-lid van de Raad der Istari.

Peste Sperwcr,
Geeerd waren wij met deze reactie van een
ere-lid van de raa~ der Istari.
Rr zullen velen onder ons ~ijn die er~ benieuwd zijn na~r uw bevindin.~en, aIle reacties
~even wij aan u door
Geachte

avonturiers,

~ierbij

dank ik mijn ex-medeavonturier

voor

de avonturen

die ,\"ijsamen

1rallog

beleefd

be1)1;en.

Voorlopi~ hou~ ik het voor ~ezien.
Ik heb het ~eluk hij Leti ~evonden,maar mocht
zich er een noodsituatie voordoen en het kan
niet anders dan ben ik bereid
Tarfilba

ONDER DE PLAK?

I

J:este redactie,

Ik ~eAf mij hierhij op voor de riskavond.
'L'evens
Fil ik voorstellen om een te spelpn
avontuur in de"Morp;enster"te plaatsen ?'odat
de lezers er ook plezier aan beleven.
J8hn Foordhook
PESTE JOHN, WIJ HODDEN O]TSAANREVOLBN.
Beste redactie,
Met ve~l ~Anoe~en lazen wij in uw blad over
ons trouwen op 20 mei.
Daarom no~ dank voor de p;estuurde ]"aartjes.
Ook willen we jullie no~ feliciteren met de
uit~ave van het tweede blad dut zoveel over- .
zichtolijknr is dan het nulnummer.
Sylvia Herben &
Marcel vld ner~.
DANK DANK DAm(-!
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In een nieuw te starten rubriek waRrin spelers
hWl c reaties van nieuwe monsters kwijt kunnen,
is hier 1'1.1
vast een sugestie.
liE }JUI'f FN'f HOL!
in betere kringen ronlite bewegen
Plac ht zich
en heeft m~gische gaven.
~eze gaven bestaan uit het ontdekken van schatten, vat op zichzelf geen by~onderheid is, maar
hij ziet kans om alles ,wat m;'ar een beetje waarde
heeft,onmiadelijk in zijn bezit te krijgen.
Hierbij gaat hij over lijken.
Zijn moed is 12,slimheid 17, charisma 15,behendigheiu 20 en lichaamskracht 14.
~ijn levensenergie bedraagt 50.
A V: 13
AW:I0
'J.'
.P :

lli&

5

BW: 5
~U(: 0
Een ieder die tot de mindere klasse behvort is
ten dode opgeschreven-,maar heeft u ze,lf 1'1
ink
wat geld dan kunt u er misschien beter van
worden door hem proberen te lijmen ~CIIproef).

\ I I /

»

bij bef 'Z *'::UCbt
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Geachte Lezer,

Ik wil bi~'deze mededelen dat onze redactie
is uit~ebreid met een derde man, in de persoon van Ron Moreel. Hij is een groot
Tolkien-fanaat en hij zal, via de elf Dulin,
veel vertellen over Tolkiens schepping.
Dulin is onze correspondent in Midden-Aarde.
In dit nummer van tiDeHor~enstertlheb je het
verhaal tlGalenastl
kunnen lezen. Het koste
zowel Ron als Dulin hadden veel moeite met
aanpassin~en in Avonturie omdat zij zich
altijd hebben gehouden aan de wetten en ~ewoonten van Midden-Aarde.
Maar zij' wiilen jullie ook bekend maken met
de regels van Yidden-Aarde en de ~eschiedenis
ervan. Dus maak je borst maar nat. Ik hoop
dat jullie het Ieuk vinden. Laat het ons
weten. Vra~en over Tolkien'en Midden-Aarde
zijn natuurIijk ook welkom.
Zij die wat ingestuurd hebben worden bij
deze bedankt.

~~

II

~~
\
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!\' V~la.rd~t
Verhal!O:n uit
ik sta~t

lIJidden-liarde?

.,

,'-==-~.

~

met d~ze ~~andeli-jk~erubr-i-;;;.k-n- _:
u~t M~dden-Aarde, zal ~k m~J eerst aan U, de
~
. lezer, voorstellen. Mijn naam is Dulin en ik
I.
~fI heb
het bloed van drie elfenrassen in mij ver-, t
enigd. Van mijn vaders Kant stam ik af van de

~

~
!tJFalathrim uit Lindon en van de Sindar van het
~ uit
eiland voor de kusten van de westelijke landen,
de plaats Avallone. Van mijn moeder heb ik

~
.

het bloed der Gwaith-I-Mlrdain
en eveneens het
bloed ~er Sindar. Omdat de ~aIathrim en d~ .Sin~tldar be~den rassen der Telerl, zee-elfen,zlJn en

~
~

de Gwaith-I-Mlrdain van de Avari afkomstige

van Midden-Aarde thuisvoel. Ik wil mij echter

niet beperken tot mijn voorgeslacht,hoewel dat
genoeg verhalen op zal Ieveren, maar ik wil U op

~trde

hoogte brengen

en houden

van veel facetten

~ van Midden-Aarde. Uiteraard zal ik op verzoeken
~trvan Iezers ingaan en bepaalde zaken toelichten
~ eerste
of uitgebreid vertellen, maar aan~ezien dit de
keer is dat U met mijn schrijven gecon-

~
.

fronteerd wordt heb ik zelf iets gekozen uit de
rijke hoeveelheid verhalen en gebeurtenissen die,
~tral of niet opgetekend in de boeken van Imladris,
Midden-Aarde rijk is.
~tr

~
~

~
.

Onlangs had den wij te Imladris.~wee

bezoekers

ui~

de Gouw, een landstreek vele mlJlen ten westen
van Imladris. De twee, Willem en Gilles, behoren
tot het ras der Periannath

of Halflingen,

in het

~trWestron Hobbits genaamd. Zij baarden heel wat opzien ~ij.de jongeren o~der ons want er z~jn sinds
~trtachtlg Jaar geen HobbltS meer te ImIadrls g8weest. Ik behoor met mijn driehonderdtweeeederti
jaar ook nag ruimschoots tot de leugdigen, maar ~
ik ben zelf al diverse malen naar de Gpuw getroki
ken om kennis re maken met dit kleine,'taaie
~

.

~

~

~
~
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volkje.
De twee wilden

graag de bibliotheek

bezoeken

I
I

:
I
!

~trboselfen, is het niet zo verwonderlijk dat ik
mij zowel langs de kusten als in de diepe wouden

~
.

I

:

om

I

I

i

."

-
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~~~ ;i~~i:c~~e~~~~~~hten
Silme h~elp hen met het
zoeken. Na zeven weken,
de
tijd verstrijkt snel
te Imladris, kwamen de
twee opgewonden, m~t bezwete hoofden, de Grote
Zaal binnen. Zij namen
plaats naast de Haard en
begonne~..dired lwa~~ te
discussleren. ~Il vrlJ

snel hadden zij een aantal elfen om zich heen.
Mijn aandacht werd hier-

door ook getrokken en ik

zette mij temidden van

i

het gezelschap. Ik vroeg

i

Willem

en Gilles

naar de

reden van hun opgewonde~.
gedrag. Zij vertelden mlJ
dat zij vijf weken geleden in een van de Boeken
de Kelvar en Olvar (dieren en planten) de naam
hadden ontdekt van een
kruid wat niet voorkwam
in de hun bekende kruidkundige werken.va~

de

hobbit Sam GeW1SSles.
"Wat is dan de naam van
dat kruid 7" wilde ik

weten. "Oat is Galenas",
antwoordde Gill~~, niet ';
zonder trots..H1J vertel-~.
de mij wat zij in die.
vijf weken over het kruid
te weten waren qekomen.
Het was afkomstig van
.

Numenor, het verzwolgen
eiland, en door de overlevenden van de grote
ramp meegenomen naar

!f M:~=-Aa;;;:. ~~::men~r-

!,

~

was ~e-p~~.VOO;~l

geliefd om zijn geurige bloemen. "En", zo ging
Willem verder, "er stond in ~~n van de artikelen dat de plant eigenschappen heeft die
door velen als lekker, plezierig of prettig

!f
. ervaren worden."

~'Dmdat
hobbits opkijken tegen alles wat lekker,
plezierig of prettig is, was het geen wonder
.!, dat Willem en Gilles zo enthousiast waren over
!9 hun ontdekking. Zij waren vast besloten het
kruid Galenas op te sporen. Ze waren daarvoor
bereid heel Midden-Aarde te doorzoeken.
!\'
Enkele elfen stonden zacht in onze taal met
~trelkaar te praten en het kostte hen moeite een
!9 glimlach of zacht giechelen te onderdrukken.
.!trHet was een vertederende aanblik, hoe de twee
kleine
de Haardhobbits
zaten. daar, glimmend van trots, bij

~

.

.. -.
'

_oor: 1)'rU

-

~

beleefd en hij pakte met een opgelucht gezicht
de tabakspot aan. Seide hobbits st~e~en hun pijp..
Zij staken de brand in de verse tabak en haaldiep. Slauwe kringen geurende rook stegen naar
het plafond van de zaal. Tijdens het roken
!\'

l

~tr

waar in onze elfse taal de naam van tabak op-

.

i
~

l~jk ingehouden lach, te wachten op wat komen
glng.
"Dank U, vrouwe Silme", sprak Willem uiterst

.

~tr

~

er ineens ?", vroeg Gilles, geschrokken van
onze reactie. Willem gaf hem de tabakspot,
gesc hi lderd

s tond.

uit de Gouw".

"Ga lenas,

pi jpkruid

..,~.

" .."I:.~~;'
, ..(~l":

.,,~
-..
"

I
~
~

.

zijn ogen. Willem knikte instemmend en zat onbewust met de tabakspot te spelen. lneens viel
zijn mond open van kennelijke verbazingp eerst
kleurde hij wit, maar toen wij alIen bulderden

.

.

~
.

Gouw-bewoners. ,"Willem en Gilles, de brengers
van het Galenas-kruid, zo zullen de boeken later over ons spreken", zei Gilles, met de

~

~
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fantaseerden zij hoe zij na..hunontdekking
beroemd zouden worden en geeerd door aIle

van het lachen werd hij rood van schaamte.
"Willem, wat is er aan de hand? Wat gebeurd

"Een pijpje hebben we nu wel verdiend," vond
!\'
Willcm, en hij haalde zijn lange stenen pijp
~trvoor de dag. Dok Gilles, als aIle hobbits
verzot op pijproken, zocht in de' ~ak van zijn
mantel. "lk heb geen tabak meer,' Willem", zei
hij. "He, wat jammer", was Willems antwoord,
. "ik ook niet".Het speet hen duidelijk. Ze hadden zich er duidelijk op verheugd. Het was
. tenslotte niet niets, vijf weken studeren,
~trproberen de oorsprong van Galenas te ontdekken.
En dan het besluit om ernaar te gaan zoeken.
!trvoor een hobbit, die erg aan zijn eigen omgeving gehecht is, is dat heel wat. Ja, zij
hadden echt even willen genieten van een vers
gestopte pijp.
!\'
"Miss chien kan ik jullie v~n dienst zijn",
hoorde ik de stem van Silme. Zij kwam van de
. aangrenzende zaal met een lichtblauwe tabakspot. Haar vriendinnen stonden acht2r haar, aan
het oog van de hobbits onttrokken, met ~uide-
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Wat is eigenlijk een dungeon? Bat is een
kasteel of ookwel een kerker,een gangenstelsel of grot. Kerkers waren ~evangenissen
onder kastelen,de ~angenstelsels werden door
holbewoners

R U S T
Van DOLK naar BUST.
Door ~teeds een letter te veranderen en
nieuwe vierletteri~e.!woordente vormen,
komt men van DOLY naar RUST.

Oplossin~ van de meipuzzel.
1

2

strijder
:

3 :
4 :
5 :

sarde
sta
ad.der
eer

gebruikt.

Haar

\<Tatis ei,o;enlijk

een kasteel en hoe is men er toe gekomen om
dit te bouwen? Het was al vroeg in de geschiedenis toen men er aan begon,al ver voor onze
jaartelling. Nu vraag je je eigen af hoe ze
dat deden,wij zullen je dat haarfijn uit de
doeken doen.
Men ~roef een ~racht in de buurt van water,
b.v. een rivier. Er waren uitzonderingen n.l.
in woestijnen daar werden grachten gegraven
en het zand dat daar uit kwam werd in het
midden op een hoop ~egooid.
Dan werd er een ring van palen geslagen met
aan een zijde een oppnin~.
Daar kwam een grote dubbele deur met daarin
een kleinere deur voor een enkele persoon.
Voor deze deur werd een brug over de gracht
aanRele~d,in het be~in was het een vaste
brur~maar al ,q;8.U"T maakte men hem beweegbaar
zodat men hem kon ophalen. Achter de omheiniD~
van palen kon men 7ichzelf en het vee in
veiligheid bren~en tegen rovers en wilde dieren,zoals wolven,en andere ~evaren.
WORDT VERVOL~D...

"Wt1r1'~ '.
1~(.JjJP''1'\.. '-

~\ ,,~-
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Jet ~ehpim uit het verleden!

------

heid", er l'ler'cl r;PYlopt

Deel 2 : de opdracht.door R v/d Sterren.

p.en paar

Op de vraa~ waar wij heen~ingen kreP.~ik nog
steeds geen antwoord. Ik besloot om toch met
haaT mee te gaan. Puiten scheen de zon hooG
a2n dp hemel en een koele bries streelde
onze haren. Zwij3end liepen wij richting haven,ik besloot om maar niets meer te vragen
en alles ~elaten op mij af te laten komen.
Haar

doel

vTas al'7,auw' dUidelijk,

vlij liepen

recht op een groot zeeschip af dat de naam
droc,~ "Zeepier".

Aan

een forse

zpeman

vroer~

zij naar de kapitein van
het schip. De man riep een
andere matroos naderbij en
zei hem ons naar de kapi tein te be~eleiden. Wij
sjokten achter hem aan tot
-. -dat wij bij een stevi~e uitziende deur belandden. De matroos klopte er hard op "binnen~ werd er van achter de deur nors geroepen. De matroos opende de deur en verteldc
dat er twee ~asten voor de kapitein waren.

"\vat sta je claar dan non;" brulde de Jrapitein
"laD,t onze n;ast en binnen en
zor,,";
dat or Hat
teet

en

en

clrink

en

~eLrach

t

'I'!ord
t".

De

ka pi-

tein boo~ hr~l diep voor mijn be~eleidster.
"D kUnt p;erust ",eer omhoo'S kamen"
zei zij
ten:en hem en zij wilde mij aan de kapitein
voorstellen
en bedacht opeens clat ze"mijn

flC}HtJ en

en een

mrLLroos

bracht

PY1 kruiken binnen. Er vlerd

op~ediend en hoewe] ik in de herber~
nl het
nodL~en;enuLti,'~c1
had,aL ik ef'n hap:je !!lee.
'Poen ,'Tij 7.0 7iaten tp eten vC'rtp.lde
de vrOUvT
een kort
maar raar
v0.rhaA.l."Ik
ben ein;enli-:k
n;een tovenares
maar een prinses"
zei 7,e "en
volgende
maand is het mi~n wens om te ~aan
t rou ,ven"

.

"f'Iaar nu zijn
de perkamentrollen
met onze
familiestamboom
erop gestolen,en
ronder
deze
kan mijn voor~enomen
huweli~k
niet
plaats
vinden"
"Toen ik je zo zag zitten
in de herberg
dacht
ik dat jij
wel geschikt
zou 7-ijn om in opdracht
van mij ae pp.rkamentroJlen
op te sporen
en
aan mijn ouders
te overhandigen".
"Als je het wilt
doen dan zal je rijkelijk
belooncl. 'iTorden",
hierna
nam zij
een slok vTijn

.

en vervolgde

toen

met"

j r ITloet

het

'T,\rel alleen

doen en het zal niet
eenvoudig
zijn
want ik
weet niet
waar je be~innen
moet,
je kan het
beste
eerst
eens bij
ons in het paleis
wat
rondneuzen"
zei ze.
Ik dacht
diep na en kep.k eens in mijn buidel
mijn keel.
zuchte
eens diep en schraapte
"neem je de
"\vat doe j e" vroe;?; de prinses
opdracht
aan"?
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naam zelf ook niet wist. Een hlos verscheen
hierbij op haar "Tangen.
"Nijn naam is Doland
van Smitre'lrec1deik haar. De kapitein stelde zich voor als Roel de Ruwe. Het bleek dat
de ~apitein mijn be~eleidst~r al kende want
zij ben;onneneen ~esprnk dat duidelijk over
;:dj":in~.
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D.-DAY

in DElTHAAG

Op zaterdag 17 m~i or0aniseerde de Societe
de la Grande Armee een demonstratiedag over
'wargame' en 'military modelling'.
Vat moet een leek zich hierbij voorstellen ?
Welnu, wargame is kort gezegdj'RISK met poppetjes en een 'echt' landsehap. Ik weet dat
ik met deze korte uitleg het risico loop dat
ik aIle fanatieke wargamers tegen me in het
harnas jaag, maar'dat maakt mij niets uit,

want ik heb een B.W. van

5.

Er vlerd, volcsens de brochure,

oak aandacht

geschonken aan het Fantasy-rollenspel en de
redactie zou de redactie niet zijn, als ze
daar geen getuige van zou zijn. Dus togen wij
~edrie~n naar Den Haag om ons te storten op
Het ~rote 0ebeuren..~Naar helaas, het pakte

.

anders uit. Het 0ebeuren storte zich op ons.
Een aardige sortering literatuur, lectuur en
materiaal was uitgestald en vond gretig
aftrek bij Fantasy- en Wargamespelers.
Het ~ou te ver voeren een compleet overzicht
te ~even van alles wat er te zien was, maar
ik wil toch even een beeld schetsen, met name
van het fenomeen Uarg-ame.
Op ~rote speeltafels worden maquettes gebou1;vd
van terreinen waar de veldslagen moeten gaan
plaats~rijpen. Schitterende stukjes huisvlijt
overi~ens. Elke speIer heeft een leger, door
schitterend beschilderde plastic of tinnen
fi~ren.voor~esteld. Het doel is van tevoren
bepaald (b.v. een legeronderdeel verslaan of
een kasteel veroveren). Mensen die interesse
hebben in het fenomeen war~ame kunnen zich
wenden tot de redactie.
N08 een item wat erg aansprakj tinnen figuren.
Binnenkort zijn diverse tinnen figuren bij .
ons te bestellen. Wij houden u op de hoogte.
A propos; 14 juni a.s. or~aniseert 'De Spel~roep Utrecht' een der~elijk spektakel in
Maarsen, wear de redacteuren uiteraard ~etui~e
18van zullen 7.ijn.Interesse? Schrijf tijdi~:
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opf,e\et
urT PBTROUWBARE PRONNEN VERNOMEN
Deze zomer wordt een DRRDE DOOS
ui t.o;e,o;even

als

ui tbreidin,c:,

van

HET OOG DES NEESTERS. Deze doos
bevat o.m.: een kaart van Avonturi~
een boek met uitbreidin~sregels
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