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Het gaat goed met de Lightning.

Ingezonden stu.kken:

ln1n1eJ' s, ook de derde editie van t.nv lijfblad
kan ·wot'den uitgege-vén, dikker dan ooit,
boeiendet' dan ooit. en dus betet' dan ooit. U"v
hoofdredakteui' heeft e~n flinke stapel copy
binnen gekregen, z elfs al voor volgende
ed.it.ies van dit blad, tnaar daaro·ver ·verderop
meer. )k begin goede hoop te krijgen dat de
Lightnin.g een. gat in de A ven.t ut'ijn.sche
01~ rkt. °'""a~ en dat er een groots vet'vo1g
nl.ogelijk is.
Aan de andet'e kant: De redaktie ont:vangt.
nog steeds geen copy van :n'.len.sen buiten de
"House of Lords"'. Een "vaarschu"-ving ti jkt
h.iee o p zijn plaats: ook hun fantasie raakt
eens op, en ats er geen "·er-vanging is voer
hun. op dit n1on1en.t otun.isbat'e nl.atet'Îaal, is
de t'edaktie gechvonge n t .e stoppe n 1net
p u blic atie. Tot ._ nu toe heeft de t'edaktie nog
tuaat' een st.uk kunnen plaat.sen dat van. een
spelet' afkon-ist.ig is ! Ik Vt'aag iuij af of di t
"\-Vel de bedoeting "vas. Nogn1a.a1s, er zijn
rubrie ken genoeg te Yinden om ""l'QOr te
schrijven. Te denken ·v alt bijvoorbeekt aan
een. eigen coluaun, een. t•ubt'Ïek '"Vt'aag het ......."
een bt'ief aan de Light.ning, stukjes -voot' "'Er
"\'\•m·d t geflu iste 1.·d", enzov oot·t.
Afge1open tijd is et' zo t .e tnet·ken "veet· ·v e el
g e be\.wd. Het bedroeft de t'edakt.ie dat et'
een aant.al van onze dierbare lezers het. huidige voot' het. eeu'-vige .leven hebben ·vert'uikt.
~-loge zij in Yrec1e rust.en.
Veedet' dank ik n.ogtnaals iedet' die n-iet ZlJtl.
bijdt' age ook deze editie van "The Lightning"
tot een. · succes heeft. "\-veten te tnaken. l\1oge
vele, v ele sclu·ijvet'S hun voot·beeld volg-en en
tnoge et' nog ·vele edities vet'schijn.en.

'"Hiet'bij 'vil ik de dappere tnannen, die
e.rvoot· hebben gezorgd dat mijn tnan, de
dappei'e Conchobar, nu eindelijk in Yt'ede kan
rust.en. ~·loge zij èen lang én geiukkig leven
-voor zich hebben, met de wetenschap dat zij
te atlen tijde vrienden kunnen vinden in
F atuagttSta.""
Getekend:
aUe in''\' onet's van Fainagusta.
in het byzondet':
Dechtit· en de Hesinde aanhangers.

Nog vijf maandjes slapen...
?•

Y os.ho Lightning.
IVfischien. VÎn.d U de Oj>t'oep VOOt' copy nie t .
nodig en n1ischien ook ge,:voon verspilling'•an tijd. Vet'geet dan niet dat. u het. bent die
het blad tnoet "·t.dlen, niet ik.
Yosho
p.s.
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Agenda:
Het aantal zaken otn in de agenda t.e
schrijven g•·oeit. gestaag. l\ilisschien een teken
dat het.· goed gaat :nJ.et de "\1\Tanderers of
Light." ? In ieder ge·v al goed voor een aparte
rubdek.

Het zand va.n de Dood
"Bij Boi·on, ik 'vilde dat ei· vvee:r eens vvat
gebeurde.'', bromde Fo1nork de Stijder, 'We
Z"\verven nu al ,,~eer lang genoeg over deze
troosteloze zandplaat."
"Ach hat·baar", riep Got'un de Etf hen-i toe,
te:rvdj1 ze haar paat~ d naast dat van Fo1noi'k
stuurde. "Denk Hevea· aan de beloning die
Dhberac ons befoofd heeft.!"
F o ln ot·ks gezicht ldaa1·de op. "Ja, elfvi·ot.nv, de
geda chte aan at dat. zihrer maakt. veel goed.
Ik hoop alleen dat 've die snotneuzen snel
zuL He, ""\Vat is dat?" Een st.of,Yotk in de
vet· te had zijn aandach:t gett--olcken. "Zeg,
'-vaat• "\'Vachten juUie nog op?"' riep de leider
van. de kat·a vaan vanaf de bok 'ran zijn
"\.vagen. "Vvaat·o.u1 denk je dat. je bent.
ingehuut·d?"
"Kahn n-iaar ·ventje"', gromde Folnork hem
toe . 1'I a ar toen hij zijn paard in de f'Îchting
"\'an de stof '"otk richtte en het beest de
spot·en g a f , klonk zijn sten-. verheugd tet''•dj1
hij zijn reistuakkers toedep: "Kon1 n-iee, 1ate:n
V\re tol gaan tuaken.!!"
Het a v ontuui· "'Het Zand van de Dood" zat
gespeekt "\.Vorden op zon.clcc.g 11 september e n op zondag 25 septe"nbet' a ..s.
Beide sessies zulten oin 11.00 uur aanvangen
en tot ongeveet• 17.15 uut· dut' en. Het
avont.uut' is geschikt voot• helden vanaf
graad 1. Kandidat.en kunnen zich aannJ.etden.
hij het sect·et.ariaat (01820-34249).

Lord of Fate

Deinonstra.tie tninia.turen schilderen.
In de vorige Lightning stond een artikeltje
''ertneld, 'vaat•tnee de intet·esse voor een.
demon.st.rat.ie 'Schilderen ·van ti~nen rninia. tuut· figut·en' gepeild '''ret' d.
Die intet·esse bleek inderdaad aat'nvezig te
zijn., zodat het een en andet· Vot'nl. gaat

krijgen:
Op z ondag 16 oktober a.s. zat vanaf
13.00
uu.r
zo!n
demonstrat.ie gegeven

vvorden.. Hierbij kon1en o.a. de volgende
zaken aan bod:
* Voorbereidingen
* Keuze ·van materialen
* Schildertechniek(en)
* Af,verking
De detuonstratie za.1 plaats vinden in. het
clu.bgebo·uV'I' van de Jan va.n
Hoof
Groep (Nieu"\'\re Haven nr. 308 te Gouda).
Alle leden van onze· spelgroep zijn hierbij
van hai·te "\velkon1" vooral diegenen die zich

hier at voor hadden opgegeven. Kosn echter
"\.vel op tijd ! (Er '-"Vorden voor de laatkomers
geen herhatingen gegeven.)

/Il .
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Op 30 septef'nber a.s. zat in het Jan va.n
Hoof geboU"\'\', J.Vieuwe Haven 308, een.
boat·dspelendag "\.Vorden geo:t'ganiseerd. Op
deze dag zullen een aantal boardspelen
"\.vo.rden gedeinonst.--eerd die in het bezit zijn
van enkele leden van onze club.
De boardspelen zijn in t."vee cat.e gorieen
in.gedeeld: FANTASY games en WAR ga.n-.es.
De volgende f ANTAS\. games vvo1·den
gedeiuonst.reerd en gespeeld:
DRACULA: een spel 'ran t .V\ree tot drie
spelers die jacht nioeten n-iaken op Dracula
en Di·acuta inoeten uitschakelen voordat bij
van Europa een vampierrijlé heeft gemaakt.
rvlet alle gevat'etl. van dien.
DUNGEONQU~:
Hier kunnen . maximaat
'•iet· spelet·s tt·achten een kasteel binnen te
dt'Ïngen, de schat.kamer t.e plunderen en er
vvee:t· levend proberen uit. . te ·-kon1en. Ze
hebben van zonsopgang tot zonsondergang
de tijd.
·
·
BLOCKl\!IANIA: Dit spel is vooe t""vee spelers
die elkaars flatgebouvven zo snei mogelijk
tot een ruïne moet.en veranderen en het
tiefst tuet de inwoners et"bij. . Atles is
geoorloofd ! De uttietne burenruzie.
T ALIS!vIAN: Een eenvoudig maar uitgebreid
spel ' ' OOI' anax. 6 spelers die diverse n-ionstet·s
en natuurlijk elkaar bevechten n-.et als
einddoel de aUeenheerschappij over het land.
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De volgende WA.R gaines '1\•ot·den gedetuonen bij voldoende int.e resse gespeeld:

Mededelingen uit "The House of
Lords":

B-17: een spet voor een of t ." vee spelers "\-Vaarbij tuen nJ.et een B-17 botnnJ.etnverper, tnet
een bemanning die d.hrerse oorlogsmissies
heeft tueegen:1aakt1 bo·ven duits gebied vliegt.
l'vlaar de Luft"\•vaffe "\-vaakt._
\iVOODEN SHIPS & IRON !vIEN (WSil\tl): Gedetaitleei-·de zeeslagen uit. de t .ijd "·an het.
zeilende oot·log!ischip :nJ.et bi·onzen kanonnen.
IViaxitnaa1 vier spelers.
•.::.\DVANCED SQUAD LEADER (ASL): Een zeet'
uitgebreid, str~t.egisch georienteerd, taktisch
oor1ogssin.1.u1atiespe1 op pelotonsniveau n-iet
jou als con:unandant in de pet'Ïode 1939-194-5.
A.lleen introd·u .ktie.

Sinds kort zijn vvij als spelgroep aangesloten
bij DUCOSIM. Ducosim (DUt.ch COnflict
Sll'vlulation association) is een landelijke
vei·eniging die zich, zoals de ·voUedige naatn
al zegt., bezig f:ioudt met 'c.onflict spelen'. Ook
i·otlenspelen zoals het Oog des 1\!Ieesters
vatten hieronder.
In pt•aktijk betekent ons 1idtnaatscha.p niet
dat. 've onze zelfstandigheid verliezen, Dl.aar
dat '\'\•e '\vet op steun kunnen rekenen van
deze 'big bi·ot.her' vvanneer dat nodig is. .Ten
t"\'\'eede hebben "'•e nu nJ.eer en éenvoudiget·e
snogelijkheden om · op de hoogte te blijven
van het geen er in den lande gaande is.

st.reet~

D~ diverse spelen "\Vot•den UÎ tgelegd
begeleid door de volgende personen:
Dracula
:Linda of Jade Ben.janJ.ins
anderen
Dungeonquest: Ren.e Rietbt·oek
Btocktnania
: l\Jartin Ehlet't
Ta1istnan
: Jack Benjatnins of Patt'ick
bet't.on
B-17
: Jack Benjainins of Pat.dek
bert.o n
WSll\il
: Pa tdck Libet' ton
ASL
: Patrick Liber-ton

en
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Je kan je vantevoren aann1elden als spelet'
voor een spet bij Rene Rietbt·oek (tel: 0182034249) tnaat• iedet'een is ""velkon1, ook niet.leden. ASL atleen INTRODUKTIE.

Op Zaterdag 10 se1:Jten-..b.i.r a.s. houdt
DucosinJ. haar ZOl'vIERCONVENTIE t.e Ut.t·ech.t.
lndie je eens '\'\•at andet·s vvi1t zien dán OctI\,f
en bij"::_ ""vel eens vvilt "veten vva.t 'miniat.ut·en' et-i 'boatxfgan1es1 zijn, dan is d it. de
gelegenheid bij uitstek om met. deze zaken
(en. nog veel meer} kennis te maken.De
entree kost. fJ,= dus daar hoef je het niet
voor te laten.
Et· gaan in iedet• geval een aant.a,1 leden van
de Meestet·i·aad naar . deze conventie en
""•erdet' is iedereen "vetkosn. Nadere gegevens
kun je (o.a.) ve~krijgen bij Rene Rietbroek
[01820-34249].
.

Over de grenzeq van A vonturie
A1hoe-,,ve1 The Wanderers of Light ont.st.aan
is als een OdM spelgroèp en het CJd!\.f nog
vrijvve1 het. enige , is vvaarniee "ve ons bezig
houden, "\villen "\-Ve •middels deze rubriek toch
'°vat. meer aandacht en bekendheid schenken
aan zaken die, in ni~er of nündei·e nJ.ate, aan
het. Odl'vl vet'"\-vant ,zijn.
In
de
kotnende
afle,•eringen
de '
Lightning zuUen dan ook een aant.al artikelen
gaan "\•erschijnen die gewijd zijn aan het
miniaturen (simpel gezegd: . he~ naboot.sen
van "\•eldslagen tn.b.v. tinnen miniatuur legers), boardgamès ( "vaaraan elders in de
Lightning al "'\'Vat aandacht VVOf'dt gegeven)
en de diverse rollenspelen.
We zullen tnet dit laatste onderwerp aanvangen en zodoende · dm dicht bij huis
beginnen. 1\.-let ingang van dit nutnnJ.er zullen
er st.e eds een aantal korte beschrijvingen gegeven "\Vorden van andere t'ollenspelen. (De
b e schrijYingen zijn overgenomen uit het
blad ERGern.issen van de Eindho"\•ense Rollenspel Groep.)

,.an

Sessie-data:
De volgende sessie-dat.a "\.Yorden, onder "\.'oorbehoud:
20 augustus "De begt'af enis van Cerchvyn"
(i:mniddels t•eeds gespeeld)
"Het Zand van de Dood"
11&.25 sept
"De ch-oogte van Vat·d"
9 &. 23 okt
6 &. 20 nov
"Broeders <ler Duisternis"
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HET OOG DES l\tIEESTERS (Od!vl)
De enige co.nunerciele Nedet·landstalige t•ollenspel. Het speelt zich af in een fan.tasyon1ge·v ing en de spelregels kenmerken zich door
een
,,·at overb·okken
taalgebruik. Het.
vecht.5ysteem is een",?oudig en goed, zo is het.
tnogetijk een -volgens de dobbetsteetn"1rorpges1aagde aanvat toch nog af te '-Vet·en. Er
bestaan veel Odl'vl-ktubs en et· is on.det·tussen.
al ' 'eel n1a te ria al. Het Specb·t.un is helaas gestopt n-iet de Nededandse uitgave, zodat nu
voornameti jk Duits materiaal -,.,rordt geitnporteet·d.

DUNGEONS & DRAGONS
D&D is het. oudste n"M:tar ~-iog steeds het
o-ieest gespeelde rotten.spel. Het speelt in. een
fantasy"\.vet·eld n-iet. -,.· echtet·s, dieven, tovenaat·s en pt·iestet·s, ter"\.vijt je ook vreetnde
rassen als ha1f1ing, etf of d'"·verg kunt spelen.
Tovenaa-t•s en priestet·s hebben spreuken die
ze ontniddelijk na gebruik vergeten en pas
de volgende ds.g opnieUV\' kunnen gebt·uiken.
Speciaal is ook het. systeetu van levels en
XP's. Vooi· het. oplossen van pt·obletnen,
vinden ·van schatt.e n en verslaan van
n10nstei·s ki·i jg je van de Dun.geon l\1astei·
zgn. "experience point.s", XP's. Hoe meer XPs,
hoe hoger je level en hoe Dl.eet· je kan.

In Memoriam
Bij deze geven vve kennis van het heengaan van onze Z"\'\>"Îjgzame reisgenoot

ANADIL

Tijdens zijn laatste tocht was het. lot
hen-i slecht gezind. Wij hopen dat zijn ziet
tneer geluk zal vinden.
·

Namens alle "\Vezens die Anadils Z"\ovijgen
op prijs {? red.) stelden,
Dagger.
Natur's Lavv, 19 Peraine 9 Hal

!\·let. verslagenheid hebben vvij kennis
genomen van het on"\"ervvachte
heengaan van ons kind

TWEEENVEERTIG
jot.1"\.'\T verscheiden heeft ons het doel
van ons leven onduidelijk gemaakt.
Wij hopen dat je nu meer geluk kent.
ouders Zes en Zeven.

Lieve

TWEEENVEERTIG,
Waaronl. tnoest jij sterven,
opdatlk kon leven?
je Haloenda.

BOOT HILL
Co·1.'•.-·hoy's, indianen, sa!con!;; en paan"i edieven
vormen de bekende a.cht.e rgrond "·an Boot.
Hitl. Het is n-ieet' een set spelt'egels voor
tinnen figuurtjes en het kan er niet. goed
zondet·. !\-fen gaat et· "\·an uit dat op een tafel
eei1

t'l1i:t1iat.11t1rst.actj2

'-~"01--ctt.

aa:11gelegcl,

"\'\•aarin "\'\•ordt gespee1d. De t'est ·vedoopt dan
uitet'st b1oeddorst.ig.
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