
 

 

 

 

 

 

 

Datum volgende evenement 
Op zondag 8 november is het volgende evenement van Artago. De inschrijving is nog niet geopend, 
omdat we nog druk aan het voorbereiden zijn. Het evenement zal weer bij recreatieplas de Meent in 
Beusichem zijn en van 10.00-16.30 duren. Eind september zal de inschrijving open gaan. Hier krijg je 
gelijk een email van. In de volgende nieuwsbrief zullen we hier meer informatie over geven. 
 
Terugblik op Artago 3 
Wij vonden het vorige evenement super leuk en zijn blij met hoe alles gegaan is. We hebben ons 
verbaasd over de mooie kostuums en hoe goed iedereen zijn rol kon spelen. We hadden weinig plot 
waarin er gevochten werd en we vonden het super hoe jullie hierop inspeelden. We zullen de 
volgende keer zeker weer meer gaan vechten, maar we vinden het leuk dat we jullie meer hebben 
kunnen laten zien wat het onderdeel rollenspel bij LARP is. We gaan de volgende keer door met de 
gilden, waardoor het verhaal voor iedereen duidelijk en leuk is om mee te doen. Als je tips voor ons 
hebt, dan horen we die graag. 
 
Uitkomst enquêtes 
Na het evenement hebben jullie een enquête ingevuld. Veel van jullie ouders hebben dit ook gedaan. 
Hieruit werd het duidelijk dat jullie over heel veel dingen tevreden zijn en het leuk vonden. We zijn blij 
dat iedereen tevreden was over het eten en drinken, want dat was tijdens Artago 2 niet goed 
beoordeeld door de spelers. Zo zullen we ook de punten die jullie tijdens Artago 3 minder goed 
vonden gaan verbeteren.  
Vaak werd het kwijtraken en opbergen van spullen door jullie benoemd. We gaan er daarom voor 
zorgen dat er een plek komt waarin iedereen zijn tas en andere spullen kan neerleggen. Hierdoor 
weet je zelf altijd waar je spullen zijn en zullen deze niet kwijtraken.  
Het in- en uitchecken vonden jullie lang duren. We zijn aan het bedenken hoe we dit beter kunnen 
doen, maar we weten nog niet precies hoe. We willen jullie namelijk wel allemaal even zien in de 
infobalie aan het begin en eind van het evenement. Ook gaan we kijken of er een automatische kopie 
van het inschrijven van je karakter opgestuurd kan worden nadat je hebt ingeschreven. Dan kun je 
nog een keer lezen wat voor vaardigheden je hebt gekozen.  
 
 
Foto’s 
Er zijn foto’s gemaakt van het evenement. 
Deze zijn te vinden op de site. Er zijn zoveel 
foto’s gemaakt, dat we ze er niet allemaal op 
hebben kunnen zetten. Als je jezelf niet terug 
kan vinden op de foto’s, maar er wel graag 
één wil hebben, dan mag je ons mailen naar 
artagolarp@gmail.com en zoeken we of er 
een foto van je gemaakt is. Als je op internet 
een foto ziet staan van jezelf, maar jij of je 
ouders wil dat deze eraf gehaald wordt, laat 
dit dan weten per email. 
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http://artago.nl/media/fotos-alle-evenementen/artago-3/


Meer LARP voor 12+ 
Artago werkt samen met jongerenvereniging Expiatio. Zij organiseren evenementen voor jongeren van 
12 tot en met 18 jaar. Op zondag 6 september is er een gratis introductie queeste. Daar kun je aan 
meedoen om te zien of je Expiatio leuk vindt. Als dat zo is, dan kun je in het weekend van 18-20 
september een heel weekend spelen. Bedenk wel dat je hier een ander personage moet spelen als bij 
Artago, want het verhaal speelt zich ergens anders af, waar de wereld anders is en anders werkt. 
Meer informatie over de introductie queeste kun je vinden op deze pagina. Voor informatie over 
Expiatio zelf kun je naar www.expiatio.nl gaan. 
 

Tip voor je LARP-wapens 
In elke nieuwsbrief geven we een tip voor je kostuum of 
karakter. Deze tip gaat over onderhoud van LARP-wapens. 
 
Of je je zwaard, schild, dolk of boog nu in de kast hebt 
liggen of elke dag gebuikt, altijd hebben ze het nodig om 
“verzorgd” te worden. LARP-wapens hebben meestal een 
laag met latexverf en dit kan uitdrogen. Om dit te 
voorkomen moet je ze inspuiten met siliconenspray. Dit kan 
je gewoon bij de HEMA kopen, bij de fietsonderdelen 
afdeling. Dit is vaak goedkoper dan in een LARP winkel. 
Ongeveer eens in de twee maanden inspuiten met spray is 
genoeg, maar voel zelf af en toe aan het wapen. Als je hem 
vaak gebruikt of op een zonnige of vochtige plek staat is 
het eerder nodig. En je weet het vast al, maar we zeggen 
het nog een keer. Zet je wapen nooit op de punt neer, dan 
gaat hij snel stuk. 
 
Een boog vraagt om andere zorg. De pees (het touw) van 
de boog moet ingesmeerd worden met wax of bijenwas. 
Deze zorgt ervoor dat het niet gaat pluizen en soepel blijft. 
Hierdoor zal de pees niet snel breken. Dit kun je kopen bij  
de fairbowshop, maar ook op andere plaatsen is bijenwas 
te krijgen. Als je je boog opbergt, zorg dan dat je de pees 
losmaakt van de boog. Als de boog altijd gespannen is, 
wordt hij snel minder sterk en dat is jammer.  

http://us3.campaign-archive1.com/?u=280822fee3ac4eee71824f1c6&id=ea7d4d2629
http://www.expiatio.nl/
http://fairbowshop.nl/index.php?main_page=advanced_search_result&search_in_description=1&keyword=wax
http://fairbowshop.nl/index.php?main_page=advanced_search_result&search_in_description=1&keyword=wax

