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THE LIGHTNING
MEDEDELINGENBLAD VAN THE WANDERERS OF LIGHT

Contributie

De sessieverdeling voor 2005

Het is weer de hoo gste tijd eens aan het betalen van
de contributie te denken! Maak onze penningmeester
gelukkig en stort z.s.m. 30 euro op rekening
613 166 6 t.n.v. T he W anderers of Light te Gouda.

Tijdens het afgelopen spelberaad is er weer een
verdeling gemaakt van de sessies voor het komende
jaar.

ALV - 6 maart
Op zondag 6 maart is het alweer tijd voor onze
jaarlijkse Algemene Ledenvergadering! Deze wordt
geho uden in d e Casim irschool, vanaf 12:00 uur.
Volgens rooster tred en onze penningmeester (Derk
van Mourik) en één van de algemene bestuursleden
(Paul Prieckaerts) af. Beiden stellen zich dit jaar
opnieuw herkiesbaar, maar het staat eenieder vrij
zich kandidaat te stellen voor deze po sten.
Heb je belangstelling? Meld je dan even bij onze
voorzitter.
Bordspeldag in Leiden
Op zondag 27 februari a.s. organiseert Stichting
Spelgroep Phoenix aan de Robijnstraat 4 te Leiden
een bordspeld ag van 12 .00-24.00 uur. W ij zijn van
harte uitgenodigd om aan de speldag mee te komen
doen.
De toegang is voor don ateurs gratis en overige
bezoekers betalen EUR 1,50. Omstreeks 18.00 uur
wordt er iets te eten geregeld voor de gehele groep,
zodat er gezamenlijk kan worden gegeten. De kosten
hiervan zijn voo r eigen rekening.
Meer informatie over de speldag verschijnt in de
loop van de komende weken op
www.spelgroepphoenix.nl. Daar staat ook een
routebeschrijving en verdere adresgegevens.

Voo r 2005 staat het volgende op het programma:
Sessie
aantal keren gepland
===================================
Deadlands
5
D&D
4
Earthdawn
5
OdM
5
Rokugan
2
Shadowrun
5
Star Trek
4
Warhammer
0
Met dit schema blijven er 9 zondagen over. Deze
kunnen dus gebruikt worden voor niet-geplande
sessies en/of voor een bordspellendag.
Dem onstraties bij Simtasia
(van on ze correspo nden t Jack Benjamins)
Zoals jullie m isschien wel weten geven leden van
onze groep iedere 2e zaterdag van de maand
speldemonstraties bij Simtasia. Deze demonstraties
zijn bedoeld om het Goudse publiek te laten
kenn ismaken met een verscheidenheid aan
bordspelen .
In overleg met René word er een maand van tevoren
besloten wat de demo gaat worden van de volgende
maand. Er wordt vervolgens een spelleider gezocht
die het spel van tevoren ophaalt bij René om het spel
en de spelregels door te nemen en in huiselijke kring
eventueel uit te proberen. Deze spelleider legt dan op
de bewuste zaterdagmiddag de spelregels uit en
bezoekers kun nen dan een potje meespelen .

Het is bij zo’n demo wel belangrijk dat er voldoende
mensen zijn om het b ewuste spel te spelen. Du s naast
de spelleider wordt de aanwezigheid van an dere
leden van de Wanderers ten zeerste op prijs gesteld.
Met behulp van deze leden kunnen we dan in ieder
geval een demonstratiesp el spelen. In de hoo p dat
bezoekers dan ook de beh oefte krijgen om aan te
schuiven. Dit alles onder het motto: zien spelen, doet
spelen!!! Jullie aanwezigheid is dus zeker van belang.
Denk nou niet "er komen er toch wel genoeg", want
als wij dat allemaal denken zit de spelleider dus in
zijn uppie op de zaterdagmiddag. (Nee niet lachen,
dit is al eens gebeu rd) Dus Led en van de Wand erers,
kom op de 2e zaterdagmiddag van de maand naar
Simtasia!
Wil je meer informatie over het te demonstreren spel
kan je dit natuurlijk aan René vragen of je belt/mailt
Jack Benjamins even. Als je de onstuitbare drang
voelt om ook eens een demonstratie te willen geven
neem dan ook contact op met Jack.
Kom op m ensen, we h ebben in de geschiedenis van
de Wanderers bewezen dat we van spelletjes houden,
dus kom iets doen wat naast leuk ook nog eens
nuttig is.

P.S. In het schrijven van dit korte stukje zijn geen
dieren/mensen en/of delen van dieren/mensen
mishandeld en/of onjuist bejegend, iedere overeenkomst
met de realiteit is puur toeval en gelijkenissen met nog
levende personen berustten op leugens en flagrante
onwaarheden.

Speldemo zaterdag 12 februari 2005
RUNEBOUND

"The dark lords are gathering, ancient powers are
awakening, and a chill has fallen across the
land. Now is a time of danger and rising evil. Now
is a time of fear for the innocent and the
helpless.
Now is a time for heroes!"
Jaren geleden was er het spel Talisman. Een
makkelijk te leren fantasy bordspel dat inm iddels
alleen nog o p ruilbeursen sporadisch te vinden is,
maar dat nog steeds bij veel spelers zeer geliefd is.
Run ebou nd (uitgegeven door Fantasy Flight Games)
is een soortgelijk fantasy adventure bordspel waarbij
ieder spel steeds weer anders is. De spelers zijn de
helden in deze duistere wereld.
Reis over het bord naar mysterieuze plaatsen, schaf
waar mogelijk goed e wapens aan om jezelf te
beschermen en ga op zoek naar schatten en
heldendaden. Ontdek het land in een voortdurende
strijd tegen het kwaad...
Voo r 2 - 4 spelers van 12 jaar en oud er, speelduu r 2
tot 3 uur, Engelstalig.
Maak kennis met dit prachtig geïllustreerde spel op
de speld emo bij Simtasia op 12 februari a.s.

AGENDA
Februari

Maart

Dinsdag 1 feb 2005; 20:15 uur
Spelberaad & bestuursvergadering
Lokatie: Simtasia

Zondag 6 maart 2005
ALV

Zondag 6 feb 2005; 11:00 uur-21:00 uur
Rokugan
GM: Rob Vermeulen

Zondag 13 maart 2005; 11:00 uur-21:00 uur
Werewolf
GM : Ronald Lokers

Zondag 13 feb 2005; 11:00 uur-21:00 uur
Earthdawn
GM: René Rietbroek

Zondag 20 maart 2005; 11:00 uur-21:00 uur
Shadowrun
GM : Martin Ehlert

Zondag 20 feb 2005; 11:00 uur-21:00 uur
Star Trek
GM : Ronald Lokers

Zondag 27 maart 2005
PASEN

Zondag 27 feb 2005; 11:00 uur-21:00 uur
Het Oog des Meesters
GM : Jan Willem v/d Berg

April

Zondag 3 april 2005; 11:00 uur-21:00 uur
Dungeons & Dragons
GM: Rob Vermeulen
Zondag 10 april 2005; 11:00 uur-21:00 uur
Deadlands
GM : Jean Baptiste Perrin
Zondag 17 April 2005; 11:00 uur-21:00 uur
Het Oog de Meesters
GM : Martin Ehlert
Zondag 24 april 2005; 11:00 uur-21:00 uur
Earthdawn
GM: René Rietbroek

Wizzudat
1. Een D6 dobbelsteen bij Bart nooit
hoger gooit dan 3
2. Het naast Jack zitten bij een sessie
betekent dat je zicht wordt belemmerd
door flessen drinken en een lading
broodzakjes
3. De Warhammer een jaartje wordt
begraven
4. Er na de Ledenvergadering weer
spelletjes gedaan worden
5. Martin op de jaarlijkse
Gemeentereceptie op audiëntie is
geweest bij de Burgemeester

ADRESSEN
Bestuur
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Algemeen
Algemeen

Martin Ehlert
Paul Prieckaerts
Derk van M ourik
Ellen de Ridder
Jack Benjamins

Afdeling

Contactpersoon

Dungeons & Dragons
Deadlands
Earthdawn
Het Oog des M eesters
Rokugan
Shadowrun
Star Trek RPG
Warhammer FRPG
Bordspellen

Rob Vermeulen
Jean Baptiste Perrin
René Rietbroek
Martin Ehlert
Rob Vermeulen
Martin Ehlert
Mieke Haveman
Willem v/d Windt
Ronald L okers

e-mail

telefoon

m.k.a.ehlert@hccnet.nl
p.prieckaerts@hccnet.nl
relayer@xs4all.nl
ellenderidder@hotmail.com
jack.benjamins@hccnet.nl

(0182) 51
(0182) 57
(0182) 55
(0182) 55
(0182) 51

rvermeulen7@hotmail.com
jb-perrin@planet.nl
simtasia@simtasia.nl
m.k.a.ehlert@hccnet.nl
rvermeulen7@hotmail.com
m.k.a.ehlert@hccnet.nl
mhaveman@wanadoo.nl
wvdwindt@hotmail.com
ronald.lokers@hccnet.nl

(0182) 53 19 08
(0182) 32 81 69
(0182) 55 04 43
(0182) 51 87 99
(0182) 53 19 08
(0182) 51 87 99
(0182) 52 27 26
06 - 24 24 19 01
(0182) 55 83 64

Speellokatie: Casimirschool, Groeneweg 27, Gouda; telefoon (0182) 51 97 06
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