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VAN DE REDAKTIE  
Beste Lezers,  
 
De lange veel te hete zomer is 
weer bijna ten einde. Tijd voor 
mijn lievelings seizoen: de 
herfst. In de zomer doe ik het 
liefst een soort van zomerslaap 
als het zo heet is. Ik kan daar 
werkelijk niet tegen. En nee, 
het helpt ook niet als we dagen 
met brandende zomerhitte aaf 
wisselen met dagen dat de 

regen met bakken naar beneden komt. Geef mij de herfst maar. 
Niet zo heet, niet zo koud, af en toe regen maar dat is best te 
doen. 
Afijn , we zijn weer druk bezig met de nieuwe demo: kill the 
strandjutter. En ja, daar moet weer heel wat voor geschilderd 
worden.dit terwijl de ideeen voor volgend jaar en het jaar daarn al 
klaar liggen. Hebben we misschien toch een groter huis nodig. 
Spiel komt er ook weer aan in oktober. En daar zit ik me zeer op te 
verheugen. Als nu die Mexicaanse griep maar niet de boel komt 
verpesten. 
We zijn trouwens deze zomer naar Eben-Emael geweest in Belgie. 
Een zeer indrukwekkend fort. Echt 
iets om met meerdere Murphen een 
keer naartoe te gaan. 
Oh, en deze kwam ik tegen in de 
dierentuin in Amersfoort. 
Qua dierentuin is het nogal 
standaard daar; ik vond dat de 
dieren niet heel veel ruimte hadden. 
Dat doen ze dan toch weer beter in 
Blijdorp. Maar het Dino bos is leuk. 
Sommige dino’s bewegen zelfs echt 
en de Triceratops familie is natuurlijk 
mijn favoriet. 
 
Groetjes, 
 
Petra Schulein-Coret.  
 
De deadline voor het volgende nummer is: 10 oktober 2009 
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Bericht van Boven 
 De zomer neemt met een paar laatste 
stuiptrekkingen afscheid van Nederland, de 
scholen en sportcompetities zijn weer 
begonnen, met hangende schouders keren 
de werkenden terug bij de baas. Collectief 
neemt men een hap adem en kromt de rug 
om weer de strijd aan te gaan met het herfsttij 
en de winter. Geen beter moment om achter 
je computer te zitten en een Bericht van 
Boven te schrijven! 
 
Want op Murphy's heeft het jaargetijde een 
hele andere uitwerking. Kon je de leden op 

een zomerzaterdag soms nog op een hand tellen (niet altijd natuurlijk!), de 
eerste speldag van september was het al weer aardig druk. Een lid of 
twintig aanwezig (en een paar gasten) met Warhammer, Necromunda en 
het bordspel Steam (of was het de Nederlandse versie?) op tafel. 
Uiteraard ook nog een paar schilderende leden. Het doet mij goed om te 
zien dat we zo'n actieve Warhammergroep hebben, en ik hoop dat de snel 
opbloeiende Flames of War-groep eenzelfde aantrekkingskracht zal 
hebben. 
 
En het najaar heeft nog meer in petto. De grote conventies komen er weer 
aan: Colours in Reading op 12 en 13 september, Spiel Essen van 22 to 25 
oktober en Crisis bij onze zuiderburen op 7 november. In het kader 
daarvan komen er natuurlijk ook weer nieuwe figuren en nieuwe spellen 
uit, zodat er weer voldoende aanleiding is om geld uit te geven en nieuwe 
projecten te starten. 
 
Ten slotte staan ook voor het bestuur een aantal nieuwe zaken op de 
agenda: er moet een begroting komen voor 2010 die we in november aan 
de leden zullen voorleggen. Dat combineren we dan net als vorige keer 
met een veiling van spelmateriaal. Delftstede heeft een nieuw bestuur, 
waarmee van de zomer kennis is gemaakt. Waarschijnlijk heeft dit geen 
consequenties voor de huidige afspraken over de zaalhuur. Daar hopen 
we natuurlijk van harte op, zeker als het om de clubfinancien gaat. 
 
De vooruitzichten voor een Murphy Mania in 2010 zijn nog onzeker. 
Dansschool Wesseling wordt nog steeds dwarsgezeten door 
bezwaarprocedures van omwonenden van het oude Techniekmuseum, 
zodat het nog onduidelijk is wanneer dat ter beschikking komt. Inmiddels is 
de oude dansschool in de sloop vanwege de nieuwe spoortunnel. We 
hopen dat we in het najaar van 2010 iets kunnen organiseren, en als 
Wesseling geen optie is, dan denken we aan een kleinschaliger Open Dag 
gericht op de omgeving van Delft. 
 
Jurriën de Jong, voorzitter  
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Het Portret 
Deel V 
Je hebt vast wel eens een keer zo’n 
droom gehad: dat je werd 
vastgepakt door een onzichtbare 
macht en alsmaar in de rondte werd 
gedraaid totdat je er duizelig van 
werd. Of  misschien ben ik de enige 
met dergelijke merkwaardige 
dromen. Ik wilde gillen maar mijn 
stem deed het niet. Ik graaide met 
mijn handen om mij heen in de hoop 
mij ergens aan vast te kunnen 

klampen, maar er was niets. Het duurde een eeuwigheid. Het 
duurde een seconde. Plotseling stond ik in een maanovergoten 
tuin. Ik had nog steeds de lichtblauwe sjaal van mijn tante om 
maar in plaats van mijn warme flanellen nachtjapon droeg ik een 
katoenen hemd of zoiets.  
Dit droom ik, dacht ik. Maar de boomstronk waarop ik was gaan 
zitten omdat mijn knieen het niet meer deden was koud en ruw. Er 
woei een koele bries door de bladeren van de bomen die ritselden 
en zachtjes kraakten. Mij onbekende paarse bloemen geurden als 
een ouderwets parfum. Krekels zongen hun lied ergens ver weg en 
dichtbij, zoals krekels dat doen. Een kronkelig tuinpad leidde naar 
het oude landhuis uit het schilderij, een zwart met wit gevlekte kat 
dook op uit de bosjes en schreed geruisloos  naar de overkant 
waar zij weer verdween.  En een vrouwenstem huilde. 
Okee, dacht ik, als dit een droom is is het wel een zeer 
gedetailleerde droom. Laat ik maar eens kijken waar ik tercht kom 
En ik stond op en volgde het pad naar het huis. De meeste ramen 
waren donker, slecht voor een raam op de begane grond brandde 
een lamp. Het was een flikkerend onregelmatig licht als van een 
kaars of zo.  
Het pad leidde me langs het huis naar een imposante ingang. Nou 
ja, bij nader inzien was het nogal protserig. Het zag er van dichtbij 
nogal nep uit. Het hielp natuurlijk niet dat hier en daar de verf eraf 
bladderde en het hout op een paar plekken verrot was. 
Bij de deur aangekomen vroeg ik me af wat ik hier nou eigenlijk 
deed. Het was zo te zien midden in de nacht, moest ik nou op dit 
tijdstip aanbellen? Of beter gezegd aanklóppen, aangezien ik geen 
deurbel kon ontdekken. Er zat wel een ouderwetse deurklopper in 
de vorm van een nogal verweerd uitziende leeuw midden op de 
deur. 
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Maar voor ik de kans kreeg om die te pakken zwaaide de deur 
langzaam open.  
Binnen brandde een eenzame olielamp in de hal die vooral uit 
schaduw en spinrag leek te bestaan. 
Het licht scheen op een deur aan de linkerkant en daar kwam ook 
het geluid van de huilende vrouw vandaan. 
Mijn voetstappen klonken onnatuurlijk luid op de houten vloer van 
de hal en toen ik naar beneden keek bleek dat ik niet mijn favoriete 
pantoffels aanhad maar een paar degelijke bruin leren schoenen. 
Ouderwetse bruin leren schoen, dat dan weer wel. Een dergelijk 
paar heb ik nooit gehad. De klink van de deur voelde koel aan in 
mijn hand  en ik stond al binnen voor ik me realiseerde dat ik 
misschien eerst had moeten kloppen. 
Maar de vrouw bij het raam leek me verwacht te hebben. Ze hield 
op met huilen en staarde me met een verwijtende bleek aan. 
“Zo, ben je daar eindelijk!”, zei ze, “Weet je hoe lang ik hier al zit te 
wachten?” 
“Mevrouw, “ zei ik, “Ik weet niet goed waar U het over heeft. Het is 
voor mij volstrekt onverwacht om hier te zijn en als ik mocht kiezen 
dan lag ik het liefst weer thuis in mijn eigen bed.” 
De vrouw stond op en ik kon nu haar gezicht voor het eerst goed 
bekijken. Zijzelf staarde lang en intens naar mij. 
“Vreemd,” zei ze uiteindelijk, ”Je lijkt wel op haar en toch…Je 
gezicht is ronder, je oogt jonger en langer. Maar je bent niet de 
vrouw die het hart van mijn jongste zoon heeft gebroken en hem 
het graf heeft ingejaagd. Of wel? Vertel een oude vrouw de 
waarheid. Ben jij… Irene?” 
“Mijn naam is Sophie,” antwoordde ik, “ En de enige Irene die ik 
ken die op mij zou kunnen lijken is dood. Al een paar maanden 
trouwens.” 
“Een zuster?” vroeg de oude vrouw. 
“Ze was de zuster van mijn moeder,” antwoordde ik. 
“En, hoe is ze gestorven? Het spijt me, dat mag ik niet zo vragen. 
Vergeef een oude vrouw haar kuren.” 
“Mijn tante is vredig in haar slaap gestorven. Ze was niet ziek of 
zo. Volgens de dokter was ze gewoon oud. Het was haar tijd.” 
Ik dacht terug aan het gezicht van mijn tante zoals ik dat voor het 
laatst had gezien. Het was me opgevallen hoeveel milder ze leek, 
bijna alsof ze gelukkig was. Dat was natuurlijk onzin. Mijn tante 
was gewoon dood en alle spanningen die haar leven hadden 
beheerst waren met de dood verdwenen.  
“Oud?!” riep de oude vrouw, “Kijk naar mij! Ik ben oud. De Irene de 
ik gekend heb, die mijn zoon van mij gestolen heeft was jong!”  
Ze draaide zich geirriteerd om. 
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“Ach, kijk naar mij, een oud en verward mens. Ik weet wel wat ze 
van mij zeggen. Dat ik niet meer goed weet wat ik doe. Dat ik gek 
ben. Gek van verdriet.” 
Ze liet zich langzaam en moeizaam neerzakken in haar stoel. 
“Kom dichterbij, mijn kind. Laat me je eens goed bekijken. 
Ik voldeed aan haar wens en nu ik haar zo dichtbij zag, viel me op 
dat ze lang niet zo oud was als ze leek. Mijn tante was ouder 
geweest toen ze stierf. Maar soms kan het leven iemand snel 
verouderen. Zoals mijn moeder, die in luttele maanden tijd 
veranderde van een vitale vrouw die niet zo jong meer was tot een 
oud krakkemikkig besje. De pijn en de kanker hadden daarvoor 
gezorgd. 
Misschien was deze vrouw ook ziek en voelde ze zich daarom zo 
oud. 
Het leek of de oude vrouw wist waaar ik aan zat te denken. Want 
ze zei, “Ooit was ik jong en mooi. Zoals jij, mijn kind. Zoals Irene. 
Maar de dood haalt ons allemaal in. Jong en oud. Maar een 
moeder zou haar zoons niet hoeven begraven. Dat gaat tegen de 
natuur. Tegen alles.” 
Er viel een stilte. Ergens in het huis klonk het gedempte getik van 
een staande klok als een soort van hartslag. De wind die de 
bladeren van de  bomen deed ruisen was als een ademhaling. En 
de eenzame kaars die voor het raam stond flikkerde en ging uit. 
Nu werd de kamer nog slechts verlicht door de blauwe schijn van 
de maan, de oude vrouw verzonk in de schaduwen. Het enige wat 
nog zichtbaar was waren haar glanzende ogen.   
Buiten slaakte een uil haar melancholieke kreet en alsof dat een 
signaal was schoof een wolk voor de maan waardoor de kamer nu 
vrijwel geheel donker werd. 
Mijn nachtzicht is nooit goed geweest en ik schaam me niet om te 
moeten toegeven dat ik daar in de duistere kamer in dat 
onmogelijke huis toch enigszins bang werd. Vooral nadat ik 
ontdekte dat de deur achter mij plotseling gesloten bleek. Ik kon 
mij niet herinneren dat ik hem had dichtgedaan. Haastig stapte  
terug in de hal waar hopelijk nog steeds die ene lamp brandde. 
Licht! 
Maar ook hier waren vreemde dingen aan de hand. Niet één lamp 
brandde hier, maar vijf. En vanuit de kamers aan de rechterkant 
klonk gelach van mannenstemmen en muziek. De stem van een 
jonge vrouw zong een vrolijk liedje. 
De deuren zaten echter dicht. Potdicht. Maar wie zou er nou een 
feestje bouwen en de deuren op slot doen? 
Ik besloot dat ik er genoeg van had en ging richting voordeur. Even 
dacht ik dat ook die voor mij gesloten zou blijven maar na enige 
aarzeling ging hij gelukkig open. 
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Eenmaal buiten haalde ik diep adem. Dit was een droom, dat kon 
niet anders, maar wat een merkwaardige en angstaanjagende 
droom. Het buiten kouder geworden, zo leek het wel, en ik sloeg 
de sjaal van mijn tante wat steviger om mij heen. Een zwart met 
witte kat zat mij aan te kijken. 
Ze had groene ogen en een halsband met een belletje eraan.  
“Nou kat,” zei ik, “Dit is een merkwaardige droom nietwaar?” 
de kat hield haar kop scheef alsof ze me kon verstaan. Daarna 
stond ze op en slenterde, ondanks het belletje nog steeds 
geluidloos, over het pad. Na een paar passen bleef ze stilstaan. Ze 
keek om en miauwde. 
“Wil je dat ik volg?”, vroeg ik. De kat miauwde opnieuw. Als dit 
geen droom was geweest, dacht ik bij mijzelf, dan had ik die kat 
nooit gevolgd. 
De kat ging mij voor over het pad dat ik eerder had gevolgd naar 
het huis totdat ze bij een splitsing  kwam die ik eerder was 
gepasseerd. Hier bleef ze opnieuw staan en keek om naar mij. 
Toen ze zeker wist dat ik zou volgen slenterde ze verder. Nu kon ik 
in de verte het geluid van een fontein horen. Zou dit de fontein zijn 
die mijn tante had beschreven? 
Daar eenmaal aangekomen sprong de kat op de rand van de 
fontein en begon zich uitgebreid schoon te likken. 
“Nou kat,” zei ik, ”Nu heb je me hier. Wat wil je dat ik doe?” 
De kat gaf geen antwoord. Natuurlijk niet, het was maar een kat. Ik 
had geen flauw idee wat er hier aan de hand was en wat ik 
verwacht werd te doen. Maar wie verwacht er nou logica in een 
bizarre droom? 
De maan koos dat moment om weer vanachter de wolken vandaan 
te komen en toverde het water van de fontein om in zilver. Ik 
glimlachte naar mijn weerspiegeling in het water. 
Wacht even, weerspiegeling? De fontein werkte, het water was in 
beweging, hoe kon ik nu mijn spiegelbeeld in het water zien? 
Afgezien van wat fragmenten tussen de rimpels in het water, dan. 
Maar toen drong tot mij door dat ik inderdaad ook niet mijn 
spiegelbeeld zag. Hoe onmogelijk ook, de vrouw wier gezicht ik in 
de fontein zag leek eerder op mijn tante in haar jonge jaren. Ik had 
bij het opruimen een foto van haar gevonden, genomen in de tuin 
van haar vader. Ze was wat ouder dan die foto en ze had een 
ander kapsel maar ik herkende haar ietwat scheve tanden. 
Ik keek om mij heen, maar er was niemand anders in de buurt. 
Alleen de kat en ik. 
 
Wordt vervolgd………………………………….Petra Coret 
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 AGENDA     Murphy’s Heroes 2009/2010 
Toelichting: Deze agenda is bedoeld om te laten zien wat er zoal gepland is 
voor een speldag en om zo veel mogelijk gemaakte afspraken voor spelletjes 
in op te nemen. Bij iedere afspraak staat de naam van de organisator en waar 
meer informatie gevraagd kan worden. Geïnteresseerden kunnen contact 
opnemen met de organisator en zolang er nog plaats is zich opgeven om mee 
te spelen. De organisator zal er meestal voor zorgen dat er 
legers/figuren/regels/source-boeken etc. aanwezig zijn zodat ook mensen die 
(nog) geen eigen spullen hebben mee kunnen spelen. Er is op een speldag 
voldoende ruimte en materiaal om nog vele andere spellen te spelen die niet in 
deze agenda opgenomen zijn. De agenda wordt via de mailing-list en via de 
Murphy’s Law verspreid. Alle vermelde spellen en evenementen onder 
voorbehoud. Neem voor de zekerheid altijd contact op met de organisator. 

Aanvullingen, wijzigingen en correcties voor de agenda graag per e-mail doorgeven aan Peter Schulein, 
schulein@euronet.nl 
************************************************************************************************************************** 
Vaste dagen: 
Bordspeldag/ vliegtuigdag   1e zaterdag van de maand.  
Warhammer Fantasy/40K  dag/ WW2 speldag 2e zaterdag van de maand 
Bootjes dag    3e zaterdag van de maand 
WAB dag (oudheid t/m ecw)   4e zaterdag van de maand 
Kilo games    5e zaterdag van de maand. 
***************************************************************************************** 

Controleer altijd de website. Het is mogelijk dat we een keer 
geen zaal hebben omdat alle zalen bij Delftstede verhuurd zijn. 

In dat geval gaat onze speldag niet door.!!!! 
12 september 2009  Ducosim Conventie 
• Open vanaf 10:00u - 18:00u spellenbeurs, georganiseerd door Ducosim. Let 

op nieuwe locatie: In de Stadshal naast Theater de Flint,  Coninck straat 60, 
3811WK Amersfoort. Info: www.ducosim.nl 

12 en 13 September 2009  Colours 2009 
• Wargame beurs in Engeland. Locatie:Newbury Racecourse. Openingstijden 

10.30 - 17.00  georganiseerd door Newbury and ReadingWargames Society 
19 september 2009 Murphy’s Heroes 
• Zeeslag. Ofwel oudheid, ofwel ACW ofwel WW1 Dreadnoughts. Info: Peter 

Schulein, 079-3164311, Schulein@Euronet.nl 
26 september 2009 Murphy’s Heroes 
• Warhammer Ancient Battles, of WECW 3000 punten legers. Info: Peter 

Schulein, 079-3164311, Schulein@Euronet.nl 
3 oktober 2009  Murphy’s Heroes 
• Bordspeldag. Info: Petra Schulein, 079-3164311. 
• Vliegtuigdag: 1:600 WW2 vliegtuigspel Bag the Hun of 1:300 Vliegtuigspel 

Algernon pulls it off.  Info: Peter Schulein, 079-3164311 of Dick Bax. 
10 oktober 2009 Murphy’s Heroes 
• Warhammer Fantasy Battles/ 40K Info: Maarten Kaiser tel;015 -2622656  
• WW2 spel. 15 mm/ 20 mm “Flames of War” dan wel “I ain’t been shot Mum”. 

Info: Peter Schulein, 079-3164311 
10 en 11 oktober 2009 DUZI,  
• Wargames conventie. Duitsland, Wesel, Niederrheinhalle Stadthalle in Wesel 

(Niederrheinhalle), An de Tent 1. http://www.duzi.info/ 
17 oktober 2009 Murphy’s Heroes 
• Zeeslag. Ofwel oudheid, ofwel ACW ofwel WW1 Dreadnoughts. Info: Peter 

Schulein, 079-3164311, Schulein@Euronet.nl 
17 en 18 oktober WSIM zeeslag 
• Zeeslag. Georganiseerd door Casus Belli. Locatie Cafe de Verdieping, 

Bloemerstraat 23a te Nijmegen. Info: Marc Seutter: marcs@cs.ru.nl 
24 oktober 2009 Murphy’s Heroes 
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• Warhammer Ancient Battles, of WECW 3000 punten legers. Info: Peter 
Schulein, 079-3164311, Schulein@Euronet.nl 

22 t/m 24 oktober   Spiel 2009 
• Spellenbeurs in Duitsland. Locatie: Messe Essen, Essen, Duitsland 

Organisatie: Merz Verlag Info: www.merz-verlag.com 
30 oktober 2009 Murphy’s Heroes 

• Kilogame. Organisator en onderwerp nog onbekend. 
7 november 2009  Murphy’s Heroes 
• Bordspeldag. Info: Petra Schulein, 079-3164311. 
• Vliegtuigdag: 1:600 WW2 vliegtuigspel Bag the Hun of 1:300 Vliegtuigspel 

Algernon pulls it off.  Info: Peter Schulein, 079-3164311 of Dick Bax. 
7 november 2009 Crisis 2009 
• Wargame conventie, Belgie, georganiseerd door de Tin soldiers of Antwerp. 

Vanaf 10:00 tot 17:00: Locatie: Metropolis. Info bij Willie: e-mail: 
willie&skynet.be, Tel +32 36471818 http://www.tsoa.be 

14 en 15 november 2009 Spellenspektakel 2009 
• Spellenbeurs. Locatie: IJsselhallen in Zwolle: http://www.spellenspektakel.nl/ 
14 november 2009 Murphy’s Heroes 
• Warhammer Fantasy Battles/ 40K Info: Maarten Kaiser tel;015 -2622656  
• WW2 spel. 15 mm/ 20 mm “Flames of War” dan wel “I ain’t been shot Mum”. 

Info: Peter Schulein, 079-3164311 
21 november 2009 Murphy’s Heroes 

• Zeeslag. Ofwel oudheid, ofwel ACW ofwel WW1 Dreadnoughts. Info: 
Peter Schulein, 079-3164311, Schulein@Euronet.nl 

28 november 2009 Murphy’s Heroes 
• Warhammer Ancient Battles, of WECW 3000 punten legers. Info: Peter 

Schulein, 079-3164311, Schulein@Euronet.nl 
5 december 2009  Murphy’s Heroes 
• Bordspeldag. Info: Petra Schulein, 079-3164311. 
• Vliegtuigdag: 1:600 WW2 vliegtuigspel Bag the Hun of 1:300 Vliegtuigspel 

Algernon pulls it off.  Info: Peter Schulein, 079-3164311 of Dick Bax. 
12 december 2009  Ducosim Conventie 
• Open vanaf 10:00u - 18:00u spellenbeurs, georganiseerd door Ducosim. 

Locatie: In de Stadshal naast Theater de Flint,  Coninck straat 60, 3811WK 
Amersfoort. Info: www.ducosim.nl 

12 december 2009 Murphy’s Heroes 
• Warhammer Fantasy Battles/ 40K Info: Maarten Kaiser tel;015 -2622656  
• WW2 spel. 15 mm/ 20 mm “Flames of War” dan wel “I ain’t been shot Mum”. 

Info: Peter Schulein, 079-3164311 
19 december Murphy’s Heroes 
• Zeeslag. Ofwel oudheid, ofwel ACW ofwel WW1 Dreadnoughts. Info: Peter 

Schulein, 079-3164311, Schulein@Euronet.nl 
26 december 2009 Tweede Kerstdag 
• Geen speldag. 
2 januari 2010  Murphy’s Heroes 
• Bordspeldag. Info: Petra Schulein, 079-3164311. 
• Vliegtuigdag: 1:600 WW2 vliegtuigspel Bag the Hun of 1:300 Vliegtuigspel 

Algernon pulls it off.  Info: Peter Schulein, 079-3164311 of Dick Bax. 
9 januari 2010 Murphy’s Heroes 
• Warhammer Fantasy Battles/ 40K Info: Maarten Kaiser tel;015 -2622656  
• WW2 spel. 15 mm/ 20 mm “Flames of War” dan wel “I ain’t been shot Mum”. 

Info: Peter Schulein, 079-3164311 
16 januari 2010 Murphy’s Heroes 
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• Zeeslag. Ofwel oudheid, ofwel ACW ofwel WW1 Dreadnoughts. Info: Peter 
Schulein, 079-3164311, Schulein@Euronet.nl 

23 januari 2010 Murphy’s Heroes 
• Warhammer Ancient Battles, of WECW 3000 punten legers. Info: Peter 

Schulein, 079-3164311, Schulein@Euronet.nl 
30 januari 2010 Murphy’s Heroes 
• Kilogame. Organisator en thema nog onbekend. 
6 februari 2010  Murphy’s Heroes 
• Bordspeldag. Info: Petra Schulein, 079-3164311. 
• Vliegtuigdag: 1:600 WW2 vliegtuigspel Bag the Hun of 1:300 Vliegtuigspel 

Algernon pulls it off.  Info: Peter Schulein, 079-3164311 of Dick Bax. 
13 februari2010 Murphy’s Heroes 
• Warhammer Fantasy Battles/ 40K Info: Maarten Kaiser tel;015 -2622656  
• WW2 spel. 15 mm/ 20 mm “Flames of War” dan wel “I ain’t been shot Mum”. 

Info: Peter Schulein, 079-3164311 
20 februari 2010 Murphy’s Heroes 
• Zeeslag. Ofwel oudheid, ofwel ACW ofwel WW1 Dreadnoughts. Info: Peter 

Schulein, 079-3164311, Schulein@Euronet.nl 
27 februari 2010 Murphy’s Heroes 
• Warhammer Ancient Battles, of WECW 3000 punten legers. Info: Peter 

Schulein, 079-3164311, Schulein@Euronet.nl 
24 april 2010:  Salute 2010 
• Wargame Conventie in Londen. Enorm groot. Info: http://www.salute.co.uk/ 
 
 
 
 
 
 

 
Brabantse Turfmarkt 78 – DELFT 

Tel. 015 – 214 11 00 / Fax 015 – 214 73 31 
* 

Dagelijks geopend van 11.00 tot 22.00 uur 
* 

U kunt ook telefonisch bestellen 
 

voor recepties/partijen eventueel tafel reserveren 
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Aankondiging: WSIM Battle of Grenada 
Op zaterdag 17 en zondag 18 oktober 
organiseert Casus Belli wederom een WSIM-
zeeslag en nodigt derhalve iedereen die 
geinteresseerd is in zeeslagen met 1:1200 
miniaturen om mee te vechten. Zoals bekend 
spelen we gedurende deze WSIM zeeslagen 
met de Advanced WSIM-regels aangevuld met 
enige eigen Casus Belli regels (zie de Casus 
Belli website). 

De slag die we dit weekend willen spelen staat bekend als "The Battle of 
Grenada", historisch gevochten op de 6e juli 1779, tussen Franse en 
Britse schepen bij het Caribische eiland Grenada. 
Gedurende de eerste maanden van 1779 waren beide vloten elkaar min of 
meer aan het schaduwen (Vergeet niet dat de Engelsen op dit moment 
ook verwikkeld waren in de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog). In juni 
voer Vice Admiral Byron naar Antigua om daar een Brits handelskonvooi 
op weg naar huis te begeleiden. De Fransen, onder leiding van Comte 
d'Estaing, grepen de gelegenheid aan om eerst St. Vincent en daarna op 4 
juli Grenada te veroveren (of liever te heroveren. In 1763 hadden ze het 
eiland met het verdrag van Parijs aan de Britten afgestaan). Byron zeilde 
ijlings terug en arriveerde op de 6e juli om te ontdekken dat de Fransen er 
al waren. 
De Franse vloot bestaat uit 25 SOLs (ships of the line) en een aantal 
fregatten.  De Britse vloot heeft 21 SOLs en een fregat. Omdat dit een 
relatief groot aantal schepen is en historisch de Franse fregatten zich 
afzijdig hielden (Ze bewaakten de toegang tot de haven van Grenada), 
zullen de Franse fregatten niet gespeeld gaan worden. Historisch is de 
slag onbeslist geeindigd: 4 Britse schepen raakten behoorlijk beschadigd. 
Aan de andere kant hadden de Fransen meer verliezen qua mensen. Het 
scenario voor deze slag zal deze keer geschreven worden door Daniel 
Shaw, die ook de Wikipedia entry voor deze slag geschreven heeft, daarbij 
bijgestaan door Niek van Diepen die het scenario zal proeflezen. 
De slag zullen we spelen in Cafe de Verdieping, Bloemerstraat 23a te 
Nijmegen (het nieuwe clubhonk van Casus Belli) op zaterdag 17 oktober 
van 12.00 uur tot 22.00 uur (met een eetpauze) en op zondag 18 oktober 
van 12.00 uur t/m 18.00 uur. Mocht je interesse hebben om mee te doen, 
meld je dan bij ondergetekende aan met naam, adres, email, een 
eventuele voorkeur voor een van beide partijen en een eventuele voorkeur 
voor een commando-positie. Mocht je van verre komen en een slaapplaats 
willen hebben, vermeld dit dan ook: wij proberen dan een logeerplek bij 
een van de Casus Belli leden voor je te regelen. Op de zondagen 
voorafgaand aan het evenement bestaat als vanouds de mogelijkheid om 
met Marleen te oefenen. 
Tot de 17e en 18e oktober, 
 
Marc Seutter 
marcs@cs.ru.nl 
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Review: Tannhauser  
Wat is het? 
Het is een bordspel 
gebaseerd een alternatieve 
wereld waarin de Eerste 
Wereldoorlog nooit is 
afgelopen. Er zijn allerlei 
occulte invloeden en er zijn 
bizarre technologien 
ontwikkeld. Het is geschikt 
voor 2 t/m 10 spelers. 
Wie heeft het gemaakt? 
Het is uitgegeven door 
Fantasy Flight Games 
Wat zit erin? 

In de basisset zit een handleiding, een nogal groot bord met twee 
verschilllende speelvelden, een binnen en een buiten, 
karakterkaarten voor zowel de Union (zeg maar de geallieerden, 
met name Britten en Amerikanen) en het Reich ( de Duitsers), 
fiches met eigenschappen en wapens, beschilderde figuurtjes van 
de personages, tienzijdige dobbelstenen en refentie kaarten 
waarop de eigenschappen 
van de verschillende figuren 
beschreven staan. 
Wat is het doel? 
Er staan verschillende 
scenario’s in de handleiding 
(en ook op de site van 
Fantasy Flight Games zelf) 
waardoor er dus 
verschillende doelen 
mogelijk zijn. Bijvoorbeeld: 
vind de enigma machine of open een mysterieus portaal. En er 
zijnook nog secundaire doelen. Of je nu met twee spelers speelt of 
met meerdere het is altijd een partij tegen de andere en elke partij 
kan zijn eigen doelen hebben. 
Achtergrond van het spel 
Het jaar is 19 49 en de Eerste Wereldoorlog is nooit afgelopen. Het 
Reich (Duitsland) heeft zich verdiept in occulte zaken en de Union 
(Geallieerden) in technologie. (De Russische Matriarchie heeft dan 
weer hele andere technologien ontwikkeld. Maar dat vind je pas in 
de Uitbreiding Operation Novgorod). 
Hoe gaat het? 
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Voorbereiding 
De spelers kiezen elk een partij en samen bepalen ze de 

moeilijkheidsgraad van het spel. Die 
bepaalt hoeveel figuren er als 
versterkingen mogen terugkomen. 
Vervolgens kiest men een spel modus. 
Dat kan een scenario zijn oftewel een 
verhaal modus. In dat geval hebben 
beide partijen een doel dat ze moeten 
halen. Maar het kan ook ‘death match’ 
zijn. Dat wil zeggen dat beide  partijen de 

ander proberen uit te roeien. De laatste die overblijft heeft 
gewonnen. Of je kiest voor ‘capture the flag’. Hier moeten de beide 
partijen elk twee vlaggen van de 
tegenstander zien te bemanchtigen en 
op  hun beginpunt zetten. Dan heb je 
‘domination mode’ waarbij je vier zones 
op het bordmoet zien te bemachtigen. 
Al naargelang je spel modus leg je 
objective markers neer op het bord. Je 
kiest een team dat uit maximaal 5 figuren 
bestaat: 3 Troopers en twee Helden of 
drie Helden en twee Troopers. In de basisset valt er niet zoveel te 
kiezen maar er zijn inmiddels losse figuren te koop. En voor elk lid 
van je team kies je eigenschappen. Je kunt een equipment pack 
kiezen. Dat is een verzameling voorwerpen en eigenschappen die 
een bepaalde manier van spelen weergeven. Je kunt je richten op 
Combat (gevecht) , Stamina (uithoudings vermogen) of Mental 
(geestelijk). Of je kiest je eigen samenstelling van voorwerpen en 
eigenschappen. Elk van beide methoden heeft zo zijn voordelen 

en zijn nadelen. 
Elk figuur heeft vier waardes op 
zijn karakterkaart: Combat, 
Stamina, Mental en Movement. 
Naarmate een karakter wonden 
oploopt gaan die waardes omlaag. 
Dat geef je aan met een niet zo 
heel erg handig fiche met een pijl 
of sterretje. Na drie wonden ben je 
dood. Een Trooper (zeg maar red 
shirt, vervangbaar type) kan dan al 
naargelang je moeilijkheidsgraad 
nog een keer terug komen. Een 

Held niet. 
Verloop van het spel 
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Elke beurt heeft 2 fasen: 
1. Beweging 
2. Actie 

Ad. 1  Elke partij gooit een 
dobbelsteen, wie het 
hoogste gooit mag als 
eerste een figuur 
bewegen. Je telt een 
bonuspunt op bij je 
dobbelsteenrol voor elk 
figuur dat je kwijt bent. 
Dan bewegen de figuren 
om en om. Je beweegt 
zoveel als je Movement 
toestaat. Er zijn plaatsen 
op het bord waar beweging meer kost. Die zijn aangeven met een 
laars (kost een punt meer) of twee laarzen (kost twee punten 
meer). Je mag ten alle tijden je beweging onderbreken om een 
actie te verrichten. Als je daarna nog in leven bent en je hebt nog 
bewegings opunten over mag je verder bewegen. Je beweegt over 
de gekleurde cirkels op het bord zodanig de cirkels een 
aaneengesloten pad vormen. Je mag door bevriende figuren heen 
bewegen. Door vijandige figuren mag alleen als je een bull rush 
doet. In feite is dit een soort charge. 
Ad 2..In je actie fase mag je een ding doen. Je meot kiezen uit: 

• Een speciale actie uitvoeren  
• Een vijand chargeren (bull rush) 
• Iets oppakken/ laten vallen met iemand op hetzelfde pad 

(cirkels in dezelfde kleur) die naast je staat ruilen 
• Een krat doorzoeken 
• Een voorwerp gebruiken 
• Een vijand aanvallen 

Iets oppakken of 
gebruiken mag alleen 
als je op het zelfde 
pad staat naast dat 
voorwerp. Het zelfde 
geldt voor het 
doorzoeken van een 
krat. 
Vechten. 
Er zijn in het spel 
verschillende wapens 
met verschillende 
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afstanden waarop ze gebruikt 
kunnen worden. Dit varieert 
van handgemeen wapens tot 
korte afstand wapens tot veel 
verder. In principe kun je 
alleen iemand aanvallen die 
op hetzelfde pad staat als jij. 
Die dus op een cirkel staat 
met dezelfde kleur. Dit zorgt 
voor een soort line of sight 
systeem. Sommige wapens 
kunnen echter heel gemeen 
om een hoekje schieten. 
Als je op hetzelfde pad staat als je vijand en je bent op de juiste 
afstand kun je schieten. Jij gooit dan een aantal dobbelstenen dat 
gelijk is aan je huidige combat value. Elke dobbelsteen met een 
waarde die gelijk of hoger is aan de combat waarde van je 
tegenstander is raak. 
Je tegenstander gooit dan ook een aantal dobbelstenen. Dat heet 
de  shock roll. Dit aantal hangt af van de huidige stamina waarde 
van de tegenstander. Elke dobbelsteen die gelijk of hoger is aan 
de combat waarde van de aanvaller houdt een hit tegen. Alles wat 
overblijft zijn wonden. Voor elke wond gaat je gewondheids fiche 
een naar beneden en gelden vervolgens de waardes op de nieuwe 
regel. 
Een mentaal gevecht gaat ongeveer hetzelfde behalve dan dat je 
de waarde gebruikt die onder Mental staat. 
In een handgemeen is een karakter dateen handgemeen wapen 
heeft in het voordeel boven een die dat niet heeft. Iemand die geen 

handgemeenwapen 
heeft gebruikt namelijk 
de combat waarde op 
de onderste regel. 
Er bestaan ook nog 
zoiets als victory 
points. Je begint het 
spel met een twee 
victory. Je kunt nieuwe 
victory points 
verdienen op 
verschillende manieren 
(o.a. door een 
tegenstander te doden) 
in verschillende 

scenario’s. je kunt VC’s gebruiken op een aantal manieren: 
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• Je mag een extra cirkeltje 
bewegen per VC 

• Je mag een tegenaanval doen 
(hierbij gebruikt de verdediger 
zijn laagste combatwaarde en 
geen van beiden mag een VC 
gebruiken om de uitkomst te 
beinvloeden) 

• Je mag een initiatiefrol 
overgooien. 

• Je mag een wond genezen 
• Als je een Held bent mag een 

tijdelijk een eigenschap kopen die je in staat stelt een half 
primair of een heel secundair doel te bereiken 

Een Held mag twee VC’s per beurt uitgeven, een trooper maar 
een. 
Einde van het spel 
Het spel eindigt als 
een van beide 
partijen hetzij zijn 
doel bereikt heeft, 
hetzij de andere 
parij uitgeroeid 
heeft.  
Conclusie 
Dit ziet er uit als een 
bordspel maar is in 
feite een miniatuur skirmish spel.  Je moet heel goed kijken naar 
wat je figuren kunnen en je strategie daarop baseren. De karakters 
uit de basisset zijn goed gebalanceerd, als je tenminste geen 
domme dingen doet. Wat betreft de uitbreidingsset Operation 
Novgorod zijn we er nog niet helemaal uit. De Nieuwe Russische 
figuren zijn wel heel erg sterk. Maar misschien hebben we de juiste 
strategie nog niet gevonden of moet de tegenstander van de 
Russen meer speciale figuren gebruiken. 
Hoe dan ook voor liefhebbers van skirmish spellen in een 
alternatieve wereld, een aanrader.  
Binnenkort komt ook Operation Daedalus uit dat zich afspeelt op 
Kreta. (Of misschien is het tegen de tijd dat deze Law uit is al te 
koop). 
Petra Schulein-Coret.  
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Fotoverslag Salute 2009: een bloemlezing 

De prachtige tafel van Rick Mol: Inca’s tegen Conquistadors 

Boordevol met details 
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Call of Ctulhu tafelmet spookachtige lichtjes 
 

Grappige tafel met 2 dimensionale huisjes 



  
Murphy’s Law 

 20

Bordspel omgebouwd tot 3 dimensionaal miniatuurspel 
 

Mooie Tweede Wereldoorlog tafel 
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Ook een manier om een tafel te bouwen; met hexen 
 

Dubbeldekkers uit de Eerste Wereldoorlog 
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(Advertentie) 
 

ATLEEST – boekhandel. 
Kort Rapenburg 12a, 

2311 GC Leiden, Holland 
Books on Military History 
Tel. 071-512.50.39  

Fax. 071-512.85.25 
 

Via internet bestellen is bijna altijd 
goedkoper. 

Eigen import en daardoor lage prijzen. 
 

www.atleest.com  en www.atleest.nl 
 
Boekjes waarin uitgebreid veldslagen, uniformen, enz. worden 
omschreven. Vele illustraties, veelal in kleur. Pakweg 1400 titels in 
voorraad van o.a. 
 
ACE = AIRCRAFT OF THE ACES  15.00  
AEU = AVIATION ELITE UNITS  17.00 
CAM = CAMPAIGN    17.00 
COM = COMBAT AIRCRAFT   15.00 
ELI  = ELITE     14.00 
ESS = ESSENTIAL HISTORIES  14.00 
FOR = FORTRESS    14.00 
MAA = MEN-AT-ARMS    14.00 
MOD = OSPREY MODELLING   16.00 
MAN = MODELLING MANUALS  15.00 
NVG  = NEW VANGUARD   14.00 
BO =  BATTLE  ORDERS  19.00 
WAR = WARRIOR    14.00 
 
*Sommige titels kunnen een iets hogere prijs hebben (meer 
pagina's bijv.) 
 
Indien besteld via onze website www.atleest.com zijn de prijzen 
soms iets lager. Bij bestelling per telefoon, e-mail, graag nummer 
van boekje (dus bijv. MAA 413) plus stukje van titel opgeven 
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Bezoek aan Eben-Emael 
In onze zomervakantie 
zijn Peter, en ik samen 
met Rob Koppendraier 
naar het fort Eben-
Emael geweest. Dit fort 
werd door de Belgen 
gebouwd tussen de 
Eerste Wereldoorlog en 
de Tweede en het ligt 
niet ver van Maastricht.  
De bedoeling was om 
met dit fort te 
voorkomen dat de 

Duitsers al te makkelijk Belgie zouden kunnen binnenvallen. Het 
fort zou lang genoeg moeten standhouden totdat de Belgen hun 
leger gemobiliseerd hadden en hun Bondgenoten (de Britten en de 
Fransen) op hun beurt versterkingen naar Belgie konden sturen. 
Dit liep allemaal anders dan de Belgen hadden bedacht. In de 
nacht van 9 op 10 mei 1940 landden 9 Duitse zweefvliegtuigen 
aan de Belgische kant van het fort en de 56 Duitse soldaten die 
daarin zaten schakelden een voor een alle observatie posten en 
alle luchtafweer uit.  
De telefoon verbindingen waren ook al uitgeschakeld door 
bombardementen. Zodoende wisten de Belgen in het fort zelf 
absoluut niet meer wat er 
zich boven hen afspeelde. 
De Duitsers gebruikten holle 
ladingen om koepels op te 
blazen en kanonnen uit te 
schakelen en om zich een 
weg naar binnen te 
verschaffen. 
Dit alles gebeurde overigens 
zonder dat er een 
oorlogsverklaring was 
afgegeven aan Belgie; die kwam pas de ochtend van de tiende 
mei. 
In het fort zaten niet al te best opgeleide soldaten en de officieren 
die andere legeronderdelen konden missen (als kiespijn, dienst 
doen in een fort was niet echt bevorderlijk voor je carriere). De 
Duitsers brachten holle ladingen tot ontploffing in een poging om 
zich toegang te verschaffen tot de middenetage van het fort. Dit is 
ze niet gelukt. Echter, door het enorme lawaai en het feit dat de 
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inhoud van vaten chloorkalk (chloorkalk werd gebruikt ter 
ontsmetting van toiletten en die vaten hadden eigenlijk in een 
afgesloten zaal moeten staan), door de gangen stoof, hetgeen een 
enorme stank opleverde, raakten de mannen in het fort nogal in 
paniek. Men moest meteen denken aan de gifgas aanvallen uit de 
eerste Wereldoorlog. 
Het fort dat dagenlang had moeten volhouden gaf zich uiteindelijk 
binnen 36 uur over. Dit werd de bemanning van het fort nog 
jarenlang kwalijk genomen. Het was voor de mannen uit Eben-
Emael, nadat ze aan het einde van de oorlog waren teruggekeerd 
uit de Duitse krijgsgevangen kampen, erg moeilijk om nog ergens 
aan de bak te komen. 
Pas recentelijk is men tot het inzicht gekomen dat de 
manschappen uit Eben-Emael niet veel te verwijten valt. Ze 
werden aangevallen met nieuwe tactieken en er werd door de 
Duitsers op innovatieve manier gebruik gemaakt van wapens 
(holle ladingen) en technieken (zweefvliegtuigen). Hier waren de 
Belgen gewoon niet op voorbereid.   

Eben- Emael is een zeer interessant fort. Het is 
enorm groot, zowel bovengronds als 
ondergronds. Het is een keer per maand een 
weekend open plus 21 juli ( Nationale feestdag 
in Belgie). Een deel van het fort is te bezoeken 
zonder rondleiding tegen een toegangs prijs van 
6 euro Maar verreweg het interessantste deel 
(ondergronds) is slechts met een gids te 
bezichtigen. En zelfs dan heb je na zo’n twee 

uur nog maar tien procent van het fort gezien. 
Bovengronds kun je boven op het fort een wandeling maken van 
maar liefst weer twee à drie uur. Ik zou willen aangraden om eerst 
de wandeling bovengronds te maken voor je naar binnen gaat, 
zeker als het warm weer is. 
Voor meer informatie zie: http://www.fort-eben-emael.be/home 
Petra Schulein 

 
Een van de 
zweefvliegtuigen waarmee 
de Duitsers Eben-Emael 
aanvielen. Het geheel 
staat wat ongelukkig in 
een gang geparkeerd 
waardoor het moeilijk is 
om te fotograferen 
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In deze kamer werd besloten om het fort over te geven. 

Verdediging bij de ingang van het fort. 
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De Grote Trap die de manschappen moesten gebruiken om op 
hun posities te komen. Een enorm steil ding. Wij als bezoekers 
mochten gelukkig de officiers trap gebruiken. Nog steeds een hele 
heis maar minder erg dan dit ding. 

 
 
 
 
Als je goed kijkt zie dat 
deze deur flink is 
ingedeukt. Hier in de 
buurt heeft een Duitser 
een holle lading 
geplaatst.  De deur is 
compleet ontwricht en de 
trap die hier naast stond 
is volledig verwoest. In 
de gang die hier naartoe 
loopt zijn de muren nog 
steeds roet zwart. 
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Een van de kannonnen. Hier kwamen we na het beklimmen van 
een flinke wenteltrap. 

De man in het midden was onze gids. Een nederbelg zoals hij 
zichzelf noemde. Wat kon die man vertellen…. 
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Achter deze sympathieke mijnheer een van de nepkoepels die niet 
is opgeblazen. De nepkoepels moesten de vijand in verwarring 
brengen. Dat is weliswaar gelukt, (er werden veel meer koepels 
opgeblazen dan noodzakelijk) maar maakte uiteindelijk geen 
verschil. 

Boven op het fort. Buitenkant van de geschutsposities. 
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Hier werd een holle lading geplaatst. 
 

Dit is nog steeds boven op het fort. In de verte een van de koepels. 
Oftewel: hoe ver het was, en hoe heet… 
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Uitzicht vanaf de uitkijkpost. 

Een bunker in het bos. Dat bos was er in 1940 natuurlijk niet. 
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Preview Malifaux 
Dat ze bij Wyrd Miniatures mooie, missschien 
ietwat bizarre, figuren maakten wisten we al 
een tijdje. Nu hebben ze dan eindelijk ook 
een regelset uitgebracht waarbij je die figuren 
kunt gebruiken. Deze regelset heet Malifaux. 
Het achtergrond verhaal is in het kort als 
volgt:  
In het jaar1787 raakt langzaam de magie op 
en dus gaan magiers op zoek naar een 
nieuwe bron van magie. Die wordt uiteindelijk 
gevonden door een poort te slaan naar een 

andere wereld die heel veel lijkt op de aarde maar het toch net niet 
is. Aan de andere kant van de poort ligt een 
stad die, zo blijkt na veel onderzoek, Malifaux 
heet. Malifaux is geheel verlaten en men kan 
niet ontdekken wat er met de oorspronkelijke 
bewoners gebeurd is. In een mijnstadje niet 
ver van Malifaux vindt men dan magische 
stenen, of beter gezegd stenen die magische 
kracht kunnen opslaan als ze in de buurt zijn 
van een stervend persoon. Deze stenen 
noemt men Soulstones. 
Na zo’n tien jaar echter sluit de poort zich weer en terwijl magiers 
verwoede pogingen doen om de poort open te houden hoort men 
groot geschreeuw en geluiden van gevechten aan de andere kant. 
Daarna wordt een verminkt lijk neergesmeten voor de voeten van 
de verbijsterde magiers met de tekst: Van Ons! 
Precies een eeuw later gaat de poort naar Malifaux weer open en 
men ontdekt dat de stad gedeeltelijk is verwoest en dat er hevig is 
gevochten. Maar de stad zelf is leeg. Later gaan er nog meer 
poorten open en de jacht op Soulstones begint opnieuw…. 
Malifaux is een skirmish regelset die niet met dobbelstenen werkt 
maar met kaarten. Je stelt een team samen dat bestaat uit een 
Master en een aantal Minions uit een van de zes facties. De facties 
zijn: the Guild, de Resurrectionists, de Arcanists, de Neverborn, en 
de Outcasts. Binnen elke factie kun je nog kiezen uit verschillende 
groepen. Elke groep heeft zijn eigen achtergrond en elk figuur 
krijgt niet alleen een beschrijving van wat hij of zij of het kan maar 
ook een stukje geschiedenis. 
The Guild hopudt zich bezig met ordehandhaving, bescherming 
tegen de de Neverborn en niet onbelangrijk, het verzamelen van 
Soulstones. 
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De Resurrectionists brengen de doden weer tot leven. Nou ja, 
leven… Laten we zeggen dat ze de lijken weer laten bewegen. De 

verschillende Resurrectionist Masters doen 
dat elk op hun eigen manier en met hun 
eigen motieven.  
De Arcanisten zijn individuen die een 
magisch talent hebben ontwikkeld. Ze 
worden gezocht en waar mogelijk opgepakt 
door de the Guild die hier zeer wantrouwig 
om zijn. De Miners en Steamfitters union 
(een vakbond voor diegenen die de 
Soulstone opgraven) geeft deze Arcanists 

een veilig heenkomen. 
De Neverborn zijn mysterieuze wezens, soms monsterachtig, 
soms wonderlijk mooi. Maar niemand weet waar ze vandaaan 
komen of wat hun plannen zijn. Hun bedoelingen met de mensen 
die naar Malifaux komen en Soustone zoeken zijn in elk geval niet 
vriendelijk. 
De Outcasts tenslotte, zijn diegenen die niet behoren tot een van 
bovenstaande groepen. Zij die afgewezen zijn door de anderen of 
simpelweg hun eigen agenda hebben. Tot deze groep behoren 
ook de Gremlins, die zich voortplanten met 
angstaanjagende snelheid en maar een 
woord hebben voor zowel voedsel als ‘dat 
wat beweegt. 
Het boek ziet er bijzonder goed uit met heel 
veel sfeertekeningen en tussendoor stukjes 
verhaal die wat meer duidelijkheid 
verschaffenover wat er gaande is in Malifaux. 
Bij Murphy’s zijn nu al een aantal mensen 
met Malifaux bezig. Eerst nog het 
beschilderen van de figuren natuurlijk maar het zal niet lang duren 
of het spel zelf zal worden gespeeld. Peter heeft twee teams met 
Resurrectionists: Seamus de Madhatter en de Rotten Belles en 
McMourning en zijn crew.  
Ikzelf heb de Bayou Gremlins (Outcasts) en een groep Arcanists 
(Marcus de Beastmaster). Verder zijn Jasper en Sander met elk 
een crew  bezig en hebben nog anderen belangstelling getoond. 
Hopelijk doen nog meer mensen mee en kunnen we volgend jaar 
volop Malifaux spelen. 
 
Petra Schulein 
Voor meer info: www.wyrd-games.net. Figuren en regelset zijn ook 
(beperkt) verkrijgbaar bij Maelstrom. 
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Read on the Net:You have two cows: 
Famous Cows 
From Uncyclopedia, the content-free 
encyclopedia.(This article is part of the You have 
two cows series. ) 
300 

Persian:This is one cow. These are 3 
cows!  
King Leonidas: 3 cows? THESE ARE 
2 COWS!!!!  

The Matrix  
You have two cows. Do you take the blue cow, or the red cow?  

The Raven  
You have two cows. They sit on the bust of Pallas just above your 
chamber door. Which is a pity, because it was expensive.  

The Raven (2)  
You have two cows. Only this, and nothing more, Quoth the two cows, 
Nevermore.  

The Telltale Heart  
You have two cows. You kill them and bury them beneath the floorboards. 
The sound of their mooing drives you mad.  

The Hitchhiker's Guide to the Galaxy 
Using the Infinite Improbability Drive, you accidentally turn yourself into 
two cows.  

The Hitchhiker's Guide to the Galaxy (2)   
You have two cows, neither of which know where the tea is.  

The Hitchhiker's Guide to the Galaxy (3)   
You have two cows, but you don't know where your towel is.  

The Hitchhiker's Guide to the Galaxy (4)   
You have two cows. Don't Panic!  

The Hitchhiker's Guide to the Galaxy (5)   
You have 42 cows.  

The Hitchhiker's Guide to the Galaxy (6)   
You have two cows. One is accidentally killed by Arthur Dent seven or 
eight times throughout the history of the Universe in a cycle of 
reincarnation, then bitches about it and gets killed for the final time by 
Arthur Dent, who then kills it again due to an oddity brought about by 
interweaving time-travel.  

The Hitchhiker's Guide to the Galaxy (7)   
You have two white mice which look like two cows.  

William Wilson  
You have two cows. One of them is the doppelganger of the other. You, 
too, are one of the cows, though it's not clear which one. You go mad 
trying to figure out which is the original.  

The Cask of Amontillado  
You have two cows. You get them really drunk and brick them up in your 
basement wall. "For the love of God, Moo-tressor!" "Yes," you smile. "For 
the love of God!"  

Catch-22 
The only way to get out of the ranch is by milking two cows. Once you've 
milked these cows, you're informed that you were actually supposed to 
milk four cows. The farmer hops out the window when you try to complain.  
To the moaning and the groaning of the moos.  

Johnny Mnemonic  
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I can carry nearly eighty gigs of cows in my head.  
Animal Farm  

All two cows are equal, but some two cows are more equal than others.  
1984 (1)   

Grazing is being Hungry.  
Running Free is being Eaten.  
Having Two Cows is being Without Livestock.  

1984 (2)   
Two cows are watching you.  

1984 (3)  
You have two cows. Your neighbor has two cows. Between the two of 
you, there are five cows. This is true because the farm says so. You 
realize you love the farm.  

1984 (4)  
You have two cows. That is Doubleplusungood.  

1984 (5)   
You have two cows. You have always had two cows.  

Fight Club  
Here's how to make real cows.  

Fight Club (2)  
You have two cows. You do not talk about the two cows.  

Fight Club (3)  
You are Jack's two cows.  

Blade Runner  
Do androids dream of two electric cows?  

Moolan  
"I'll make two cows out of you"  

Star Trek  
You had two cows, but then you beamed them down and couldn't beam 
them up again because of obscuring Pallathean energy mists. Och, 
captain!  

Star Trek  
You have two, relatively normal-looking cows. But every new cow you get 
has fascinating and progressively more complex head-ridges.  

Star Wars 
Two wise cows you have. Well-versed in the ways of the Moo they are. 
One cow asks the other cow to push him off the building, and when he 
does, the first cow seriously regrets it. The both carry sabers of coloured 
milk.  

Maddox  
You have two cows. One of them is cooked and served as a juicy beef 
steak and the other would die if it doesn't agree with you.  

Don Quixote 
You have two cows. But wait!! One is an mad knight errant and the other 
a cantankerous but funny squire. They have decided to battle a windmill.  

Romeo And Juliet 
You have two cows, but they are star-crossed lovers and end up 
committing suicide. Now you have two hamburgers.  

Russian Reversal 
In Soviet Russia, Two Cows have YOU.  



  
Murphy’s Law 

 35



  
Murphy’s Law 

 36

Redactie adres Murphy’s Law 
Dunantstraat 821 
2713 TE Zoetermeer 

Frankeren 

Naam en adres 


