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VAN DE REDAKTIE  
Beste Lezers,  
 
Het wordt maar niet echt warm. 
We hebben een paar leuke, 
warme dagen achter de rug 
maar nu is het weer koud, nat 
en grijs. Echt Nederlands weer, 
helaas. We zouden toch 
warmere zomers krijgen 
vanwege het broeikas effect? 
Nou, daar merken we anders 
weinig van.  

Hoe dan ook, als ik dit schrijf zitten we nog enkele weken van de 
Open Dag af en ik hoop toch zeker dat met dit miezerige weer een 
hoop mensen zullen besluiten eens lekker binnen te stappen bij 
een gezellige vereniging zoals die van ons. 
Hier bij ons thuis worden we  een beetje (ahem!!!) afgeleid door het 
computer spel Oblivion, waarover verder in dit blad een review 
staat. Diegenen die de neiging hebben verslaafd te raken aan een 
computer spel zou ik aanraden de review niet (ik herhaal: niet!) te 
lezen. (We willen immers niemand in problemen brengen ; -) ). 
Verder zijn we een aantal weken geleden op bezoek geweest in het 
Panzermuseum in Munster. (Dat ligt op de Lueneburgerheide, voor 
wie het weten wil.) En daar zijn ook foto’s gemaakt. 
En natuurlijk zijn we in april op Salute geweest. 
Ik moet eindigen met goed nieuws: Er komt volgend jaar weer een 
Murphy Mania!!! Dat zou tijd worden. Ik verheug me er nu al op. 
 
In elk geval, lees en speel ze, namens de redactie,

Petra Schulein-Coret.

De deadline voor het volgende nummer is: 9 augustus 2006  
 
P.S. De deadlines voor dit jaar zijn: 1e week van februari, 1e week 
van mei, 1e week van augustus, 1e week van november. 
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Bericht van Boven 
De lente is eindelijk serieus aangebroken, het 
activiteitenseizoen is weer echt aangebroken. 
Wargameshows, LARP evenementen, re-
enactment, het is allemaal weer echt van start 
gegaan. En daarbij nu dus het voorzitterschap 
van de vereniging wat ik de afgelopen AV heb 
overgenomen van Maarten. Allereerst wil ik 
hierlangs Maarten nogmaals bedanken voor 
zijn jaren trouwe dienst aan de club, en voor 
de samenwerking in het bestuur. Geniet van 
de rust, je verdient het. 
In de afgelopen maanden zijn er voor de club 
een paar uitbreidingen aangeschaft. Op 
Action, in Rheindahlen, zijn een aantal 28mm 

gebouwen gekocht (met dank aan Dick), en is onze bomenvoorraad 
uitgebreid (met dank aan Frits). Daarna heeft Frits zich opgeworpen als 
onze boompjesdealer, en heeft voor de club nog meer boompjes besteld 
(en in elkaar geplakt en afgewerkt). Via Peter hebben we nog een 28mm 
herberg toegevoegd aan de gebouwenvoorraad. De club heeft ook 
besloten om voor WH40K een citypack aan te schaffen, en Maarten heeft 
aangeboden deze in elkaar te zetten en te schilderen (daar ging zijn rust). 
Erg goed te zien dat er nu dingen aangeschaft worden uit het budget 
spelmaterialen. Als er onder jullie mensen zijn met meer ideeën voor 
spelmaterialen dan horen wij dat als bestuur graag. Het zou zonde zijn als 
we het budget niet op zouden maken. 
Als bestuur zijn we nu bezig de onderplaten te vervangen. De oude, 
slappe platen zullen allemaal verdwijnen en vervangen worden door 
nieuwe. Pieter is nu bijna elk weekeinde wel een keer daar te vinden als 
hij weer een plaat tot afval verwerkt (Pieter, dank je voor de inzet). Ons 
doel is om uiteindelijk allemaal dezelfde stevige platen te hebben. De 
kleine platen houden we wel, mede op verzoek van de 
mechwarriorspelers. 
Nu de blik vol naar voren. Over een korte tijd de open dag (10 juni, komt 
allen!). Later dit jaar weer ons lustrum (waarschijnlijk wederom 
samenvallend met de AV). En volgend voorjaar zal er weer een Murphy 
Mania gehouden kan worden. We hebben een locatie gevonden (met 
dank aan Inez) en zijn druk bezig met de eerste handelingen ervoor. De 
datum ervoor is 12 mei 2007, zet hem alvast maar in de agenda. 
 
Al met al denk ik dat een quote uit Dork Tower nu wel op zijn plaats is. Ik 
heb nu echt het gevoel dat ik bezig ben met "living la vida dorka". 
 
Ed Blaauw, voorzitter Murphy’s Heroes 
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De Goede Vrouwe 
Deel  IV 

Miranda’s Winkel 
“Je moet hier weg,” sprak de 
Vrouwe tegen mijn vader. “Ik 
begrijp niet goed waarom, maar er 
zijn mensen die jou en jouw hele 
volk willen uitmoorden. Ze komen 
steeds dichterbij en zullen hier 
uiterlijk over twee weken zijn.” 
“Weer alles achterlaten en 
opnieuw beginnen?” jammerde 

mijn moeder. 
“Je hebt geen keus,” zei de Vrouwe, “tenzij je dood wilt. Ik heb een 
slecht gevoel over deze oorlog. Een heel slecht gevoel. 
Ik zal jullie opnieuw een startkapitaal geven en een huis voor jullie 
gereed laten brengen maar dit keer ontkom je er niet aan. Je moet 
naar Engeland, liever nog naar Amerika, maar dat is nogal moeilijk, 
zo niet onmogelijk, als je niet per schip wilt reizen.” 
“Voor geen goud!”, riep mijn vader, “Hier weggaan, goed dan, als 
het niet anders kan, maar ik stap niet op een boot!!” 
“Goed dan, “ sprak de Vrouwe, “maar voordat we verder gaan moet 
ik een ding vragen, Yuri. Vertouw je me?” 
“Ja natuurlijk!” sprak mijn vader, “Waarom niet.” 
“Het is uiterst belangrijk dat je me vertrouwt en dat ik de waarheid 
spreek als ik zeg dat ik jullie veilig naar Engeland zal brengen. Je 
moet niet bang voor me zijn. Ik bedoel het goed met jullie. 
Het zal sowieso een moeilijke reis worden,” zei de Vrouwe, “ik heb 
hier een lijstje. Meer dan dit mag je niet meenemen. Doe je dat 
toch dan breng je ons allemaal in gevaar. Over drie dagen, bij 
nieuwe maan, verwacht ik jullie als de avond valt op het pleintje 
achter jullie huis.” 
Daarna stond ze op en liep naar de deur. 
“Nog een ding,” zei ze, vlak voordat ze wegging, “zorg ervoor dat je 
warme kleding aan hebt. Zo warm mogelijk.” En met die 
verwarrende mededeling liet ze ons achter. 
De dagen die volgden waren gevuld met activiteit. Onder veel 
gejammer van mijn moeder die eigenlijk het hele huis compleet 
met inhoud wilde meenemen selecteerde mijn vader wat er wel en 
wat er niet mee mocht. Deze dingen werden zorgvuldig gewogen 
en daarna in een van de vier grote koffers gedaan die de volgende 
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dag ineens voor onze deur stonden. Mijn vader maakte zich 
bijzonder druk om het feit dat elke koffer even zwaar moest zijn, 
iets wat mijn moeder onzin vond. 
Op de avond in kwestie trokken wij allen onze warmste kleren aan, 
in laagjes over elkaar, hoewel het helemaal niet zo koud was 
buiten. Het voelde allemaal nogal benauwd aan, zeker omdat er 
inmiddels een vreemde mist was neergedaald over onze buurt. 
Op het afgesproken tijdstip gingen wij naar het pleintje. Mijn oudste 
broer hielp mijn vader met het verslepen van de koffers die toch 
nog bijzonder zwaar. Toen ze terugkwamen had mijn vader een 
fles in zijn handen en een beker. Ieder van ons moest van hem een 
flinke slok nemen, zelfs mijn jongste zusje die nog erg klein was. 
Het was bitter spul en het liep rechtstreeks mijn neus binnen en 
daarom spuugde ik de rest uit toen mijn vader even niet keek. 
Mijn vader gaf ons opdracht om elkaars hand te pakken, omdat we 
elkaar anders kwijt konden raken in de dichte mist. Met mijn vader 
voorop liepen we naar het midden van het plein. Daar werden wij 
een voor een opgetild en met riemen vastgezet op iets dat we niet 
goed konden zien. Ik voelde me ondertussen duizelig en ik zag dat 
mijn zusje haast in slaap viel. 
Als van verre hoorde ik de Vrouwe aan mijn vader vragen of 
iedereen veilig ingesnoerd zat. Haar stem klonk anders, -dieper-, 
dan anders, maar dat zou de mist wel zijn dacht ik. Mijn vader 
bevestigde dit en daarop  kwam datgene waar wij op vastgesnoerd 
waren in beweging. 
Eerst leek het alsof we op een paard zaten, of bovenop een koets, 
alles zwaaide heen en weer en op en neer en ik werd prompt 
misselijk. Ik boog me opzij en gaf over, hopende dat ik daarbij 
niemand zou raken. 
Ons pleintje kwam uit op een lange brede weg en was sinds de 
storm die onze trouwe eik had geveld op dat moment ook leeg. 
Ons vervoermiddel raasde langs de volle lengte van  het pleintje en 
zo de weg op, die, gelukkig, leeg was. Hotsend en botsend 
stormden wij over de weg en plotseling  ging het omhoog! 
Ik zweer het je Miranda, we vlogen! Hoewel ik mij op dat moment 
nog geen voorstelling kon maken over waarop we dan vlogen. Veel 
was er trouwens niet te zien, de mist die nog steeds onnatuurlijk dik 
was, omhulde alles en ik kon ternauwernood de rug van mijn 
moeder zien die voor me zat. 
Na een tijdje gingen we niet langer omhoog maar vlogen, vrijwel 
geruisloos op een zoevend geluid na, rechtdoor. Waarheen? Ik wist 
het niet. Ik was nu over mijn ergste angst heen en de misselijkheid 
was ook weg en klein nieuwsgierig jongetje dat ik was probeerde ik 
te ontdekken waarop wij vlogen. De riemen die mij op mijn plek 
hielden leken mij stevig genoeg en dus tastte ik  onder de dikke 
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deken  waarop ik zat. Het was warm en glad, een beetje als die 
hagedis die ik de zomer ervoor had gevangen in de tuin, maar 
harder. 
Ik draaide mijn hoofd achterom, zover als ik kon, maar daar zag ik 
alleen de slapende gezichtjes van mijn zusjes. Trouwens, mijn 
moeder leek ook wel te slapen, ze reageerde tenminste niet toen ik 
tegen haar rug tikte. 
Het werd ondertussen erg koud en ik was blij dat ik mijn warmste 
kleren aan had. Omdat er verder niets te zien was, -de mist 
omhulde alles en er was geen maan-, besloot ik om ook maar een 
tukje te doen. 
Een tijdje later, -ik weet echt niet hoeveel later-, werd ik wakker 
omdat ons vliegende vervoermiddel van richting veranderde en ik 
schuin tegen de riemen werd gegooid. 
“Wat is er? Gaat het niet goed?” hoorde ik mijn vader zeggen. 
“Stil! , fluisterde de Vrouwe, “Dit stukje is gevaarlijk. Als ze ons zien 
is het over. Ik kan niet manoeuvreren met deze lading.” 
Ik hoorde een brommend geluid dat een tijdje dichterbij kwam en 
zich daarna weer van ons verwijderde. Een brommend geluid dat ik 
later, in Engeland, nog veel vaker zou horen en zou leren vrezen. 
Ondanks de spanning van het geheel viel ik toch weer in slaap. 
Deze keer werd ik pas wakker omdat het licht werd. Het zoevende 
geluid klonk nu wat moeizamer en ik had de indruk, die ik moeilijk 
kon controleren vanwege die vreemde hardnekkig mist, dat we 
lager vlogen. 
“Bijna,” hoorde ik de Vrouwe zeggen, en haar stem klonk vermoeid. 
“Nog even, en dan zijn we over de zee en kan ik een plek zoeken 
om te gaan landen. Ik ben bang dat ik jullie niet heel erg dicht bij de 
stad kan afzetten. Het laatste stukje zullen jullie moeten lopen. ” 
“Ik begrijp het,” antwoordde mijn vader. Maar ik begreep het niet.  
Na verloop van tijd veranderde de bewegingen van ons 
vervoermiddel en ik voelde dat we gingen landen. De lucht suisde 
langs mijn oren en ik werd weer bijna misselijk. Mijn moeder schrok 
ineens wakker en gilde, waarop ook mijn zusjes wakker werden. 
“Stilte!” siste mijn vader, met overslaande stem. 
En toen raakte ons vervoermiddel de grond, stuiterde haast een 
paar meter op en neer voordat het tot stilstand kwam. Wij, de 
passagiers werden heftig door elkaar geschud. De mist om ons 
heen scheurde hier en daar uit elkaar en tijdens een zo’n moment 
zag ik waarop we hadden gevlogen. 
Het was een draak, Miranda, een majestueuze witte draak.” 
 
Wordt vervolgd………………………………….Petra Coret 
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AGENDA     Murphy’s Heroes 2006 
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
10 juni 2006 Murphy’s Heroes Open dag.
• Open dag van Murphy’s Heroes, 10:00-17:00u; Delftstede, Phoenixstraat 66, 

2611 AM Delft. Info: mhod.web-log.nl 
17 juni 2006 Murphy’s Heroes
• Zeeslag. Ofwel oudheid, ofwel ACW ofwel WW1 Dreadnoughts. Info: Peter 

Schulein, 079-3164311, Schulein@Euronet.nl
24 juni 2006 Murphy’s Heroes
• Warhammer Ancient Battles, of WECW 3000 punten legers. Info: Peter 

Schulein, 079-3164311, Schulein@Euronet.nl
24  en 25 juni 2006  Battle of the Clubs
• Warhammer toernooi. Deelname met een 2250 punten Warhammer leger. 

Info http://ne.games-workshop.com/events/diary/eventpop.asp Entree 35.00. 
Lokatie Sporthal UvT, Academielaan 5, Tilburg 

1 juli 2006 Murphy’s Heroes
• Bordspeldag. Info: Petra Schulein, 079-3164311. 
27 juni t/m 3  juli 2006 Vikingmarkt
• De jaarlijkse internationale Vikingmarkt, Info: Archeon, email: 

info@archeon.nl, tel: 0172-447744, fax: 0172-447700, Archeonlaan 1, 2408 
ZB Alphen a/d Rijn 

8 juli 2006 Murphy’s Heroes
• Warhammer Fantasy Battles/ 40K Info: Maarten Kaiser tel;015 -2622656  
15 juli 2006 Murphy’s Heroes
• Zeeslag. Ofwel oudheid, ofwel ACW ofwel WW1 Dreadnoughts. Info: Peter 

Schulein, 079-3164311, Schulein@Euronet.nl
22 juli 2006 Murphy’s Heroes
• Warhammer Ancient Battles, of WECW 3000 punten legers. Info: Peter 

Schulein, 079-3164311, Schulein@Euronet.nl
31 juli t/m 4 augustus 2006 Emphebion Zomerkamp
• Live Roleplaying evenement. Info: http://www.emphebion.org/ 
5 augustus 2006 Murphy’s Heroes
• Bordspeldag. Info: Petra Schulein, 079-3164311. 
12 augustus 2006 Murphy’s Heroes
• Warhammer Fantasy Battles/ 40K Info: Maarten Kaiser tel;015 -2622656  
19 augustus 2006 Murphy’s Heroes
• Zeeslag. Ofwel oudheid, ofwel ACW ofwel WW1 Dreadnoughts. Info: Peter 

Schulein, 079-3164311, Schulein@Euronet.nl
26 augustus 2006 Murphy’s Heroes
• Warhammer Ancient Battles, of WECW 3000 punten legers. Info: Peter 

Schulein, 079-3164311, Schulein@Euronet.nl
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2 september 2006 Ducosim conventie
• Open vanaf 10:00u - 18:00u spellenbeurs, georganiseerd door Ducosim. 

Locatie: Jaarbeurs Utrecht, Jaarbeursplein 6, 3521 AL Utrecht Info: 
www.ducosim.nl

2 september 2006 Crusade 2006
• War & Fantasygame Convention georganiseerd door de Gamesclub De Witte 

Ridder. Locatie: Leopoldsburg (België) Info:  www.de-witte-ridder.be of via 
email: patrick.cannaerts@belgacom.net of dominikdewolf@belgacom.net 

2 september 2006 Murphy’s Heroes
• Bordspeldag. Info: Ed Blaauw, 015-2134025. 
9 september 2006 Murphy’s Heroes
• Warhammer Fantasy Battles/ 40K Info: Maarten Kaiser tel;015 -2622656  
9 en 10  september 2006 Colours 
• Wargame conventie: Locatie: the Grandstand at Newbury Race Course, 

Newbury, Berkshire, UK., georganiseerd door  Newbury and Reading 
Wargames Society. Info: http://www.colours.org.uk 

16 september 2006  Murphy’s Heroes
• Zeeslag. Ofwel oudheid, ofwel ACW ofwel WW1 Dreadnoughts. Info: Peter 

Schulein, 079-3164311, Schulein@Euronet.nl
23  t/m 24  september Levende geschiedenis
• Het jaarlijkse LPLG-weekend, het grootste re-enactment evenement van 

Nederland. Spaarnewoude, Haarlem (NH) 
23 september 2006 Murphy’s Heroes
• Warhammer Ancient Battles, of WECW 3000 punten legers. Info: Peter 

Schulein, 079-3164311, Schulein@Euronet.nl
7 oktober 2006 Murphy’s Heroes
• Bordspeldag. Info: Petra Schulein, 079-3164311. 
14  oktober 2006 Murphy’s Heroes
• Warhammer Fantasy Battles/ 40K Info: Maarten Kaiser tel;015 -2622656  
21 oktober2006 Murphy’s Heroes
• Zeeslag. Ofwel oudheid, ofwel ACW ofwel WW1 Dreadnoughts. Info: Peter 

Schulein, 079-3164311, Schulein@Euronet.nl
28 t/m 29 oktober 2006 Battle of Hastings Redux
• Oftewel: wie wordt de nieuwe koning van Engeland? William the Conqueror of 

toch King Harold? Wordt gespeeld met de regels van WAB. Lokatie: bij de 
tafeltennisvereniging in Rijnsburg, info: Luc: l.burlage@hccnet.nl 

9 t/m 22 oktober 2006 Spiel ’06
• Spellenbeurs in Duitsland. Locatie: Messe Essen, Essen, Duitsland 

Organisatie: Merz Verlag Info: www.merz-verlag.com
4 november 2006 Crisis 2006
• 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

12 mei 2007 Murphy Mania.
• Open dag van Murphy’s Heroes, 10:00-17:00u; Dans- en Partycentrum 

Wesseling Houttuinen 26  Delft. Info 
MurphyMania2007@murphysheroes.nl 
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Fotografisch Verslag van Salute 2006  

Een 2e wereldoorlog spel met 1:35 54mm tamya figuren. 

Bijna alle huisjes hadden binnenwerkjes, daar kon je ook in spelen 
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Origineel spel: tocht naar het Beloofde Land a la MontY Python 

Rorke’s Drift in 25 mm. 
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Blackhawk Down! Megagame 
 

Normandie 1944 

 
Jong geleerd….. Mechwarrior  LOTR Undead Mumak 
 



Murphy’s Law 

13

EK Mechwarrior in Parijs 
Preparation 
A new entry part of 
which will be posted as 
there are people more 
interested in the battle 
reports only. I hope my 
memory will not fail me 
and that I give accurate 
or insightful information 
to those who read this. 

I strongly believe in preparation. 4 months ago after the release of domination this 
event was foremost on my mind. The impact of the twins is what worried me. When 
you know the majority of your opponents want to play it finding a counter was a 
number 1 priority. Although after some analysis which is mirrored by many threads 
on WK and MWrealms the twins where not to be beaten by any army type I could 
find. 1 army came close enough to warrant more testing. 
I decided I had to play the twins themselves. As such in my testing I came to three 
prime armies. 
Remember I had to focus on a 2 Mech minimum army  600 points. 
 
Twin 1 
Twins 280 
Alpha+Dejesus+IT 
267 
HK CT 14 
3 HK ATV 39 
600 
 

Twin 2 
Twins 280 
SC R10 48 
>HS TTL 26 (*2) 
>SH Elite inf. 17 
SC R10 48 
> Higl SniperT. 24 (*3) 
CNC ATV 14 (*3) 
HK ATV 13 (*2) 
Liao CT 15 
 

Kaze+Dejesus+IT  
CJF+Kerensky 
HK CT 
CNC ATV 14 
HK ATV 13 
HK ATV 13 

I also built Merc FP, Kurita FP and armies with all other prime candidates from the 
following list (Although I never play assaults, I expect to face them).
Lights 
WH Mjolnir 
BR Sol. 
Haria 
CNC PH1 
Vengeance 
(off this list 
now) 
CJF PH1

Mediums 
HD Stalking 
Spider 
Kuro 
Ha+Pilot 
Jack+Pilot 

Heavy 
Esperanza 
Alpha (AoD) 
Kaze 
Vet CNC NC 
Duke 
CJF Loki 
Kaminari 
Yami+Pilot 

Assaults.) 
ChikakuBoris 
Persuador 
Black Rose 
Peacemaker 
Solitude 

 
Some pieces need a FP specially if you consider the twins such as Kuro Ha. With 
FP it is salvaging a twin with a attack otherwise it is hurting it but then it can escape 
more easily. Some pieces are only interesting because of the pilot ability such as 
Jack+Pilot. With the following information I felt my armies all would do well in this 
metagame environment. 
The concepts of 2 hvy’s served many purposes I have seen a version with a 
Duke+decoy  and  a CJF Loki. The people playing where very positive about it. 
Brinxter liked the idea of Kaze making a comeback, he is a dragon furist at hart. 
Kaze if it takes 7 gets 4 pulse and a 8 attack with IT, it means instant salvage for a 
twin. As such we felt it would make a nice surprise vs. any twin player. 
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So much for preparation.
Then suddenly on the 14th the twins got FAQed. Now let me be clear they needed 
to be FAQed in my personal opinion as they dominated the game completely. All 
balance was gone. I did ask WK to do it at least a month in advance they didn’t and 
that meant all my preparation was now useless…….. 
I belief in preparation and felt that any edge I might have had was now gone. 
Also it left the field over for many possibilities. 
Just out of curiosity I made a zombie army, I warned every one of the army before 
last Worlds and it still defeated them.  
BR FP 
Persuador+Fernali 

BR Hatchetman+roosterpilot+Mech Repair 
BR Solitaire+Haria pilot 
600 

 
I was very much impressed by it again. It was plenty flexible and hard to kill. 
Altough it did not like facing 2 loki’s. 
I built something with Marcus+Peacemaker+CJF+Kelly+IT and some ATV’s In 
which Peacemaker is an expert support killer but does not like to face fighting 
Mechs. I also made a backup Alpha Army. 
SW  Alpha+Dejesus+IT 
CJF PH1+Kelly+IT 
3 ATV’s 

HD Bishop 
>HS TTL 
>HS TTL 
>Liao CT 

Why do I always come back towards Alpha? Because its cheap and has a range of 
16 inch. People tell me it is troublesome fragile etc. I well I like it and I use it. 
 
Battlereport 
1st we had a draft. 
As I stated somewhere else 
Mercy Zeus + Tony Rivera 
CNC Nightstalker + att+1 def+1 gen. 
pilot 
2x RD Undine 

RD CBA 
RD Gnome 
2x WH CBA 
BR Thunderbird BA 

I played the Zeus before and I really hated it then. If something accidentally hits it. 
It cannot hit anything else. It has 14 inch streak and a 22 Defence, those ability’s in 
draft/sealed are king. I made an army of 599 points and this was the prime reason 
for success. 
 
My first opponent  
Had a Violator and Haria a lot of inf. He tried to pin my Zeus with his HS Slyph and 
a VTOL. While moving Haria in the rear arc of Mercy unfortunately the Zeus also 
has Reactive Armour so My opponent that he would try to throw Crits…… 
He did throw very well indeed averaging a 13+ but still either he is a very skilled 
dice roller or someone in denial of statistic probabilities. 
 
2nd opponent 
I played Tom Tjpandv’s son he might be called Mr. Pringles the 2nd. The youngest 
competitor around 12 I belief. The kid has true hart and went on  He played a Liao 
Loki and Julian Davion + 5 HD inf. All pretty expensive and the HD FP, the damage 
one. He had some trouble positioning around Mercy and he knew he had to attack 
as my army was 599 vs. his 594 I was in fortress mode with Mercy inside a H-
building and my inf. and 2nd mech behind it. I took out his loki and violator after he 
missed the Nighstalker. Then his infantry marched up the field and did their 
darndest to capture my nightstalker the last piece succeeded. 
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3rd opponent 
This was a very tactical army, 
I played vs. Boldrick of Slovenia. He hangs out a lot in the SH/HS strategy threads. 
His army was 2 RD pieces HH with a 23/24 defence and a Medium with 22 
Defence. We manoeuvred around each other after which I got 3 attempts to shoot 
at HH all miss, his Medium tried to flank me at which point my whole army wheeled 
and faced it. After several attempts to hit it I finally hit. They degrade slow but He 
failed to hit Mercy as well HH joined the party but I wisely left it alone as his 
damage output is only 2. He finally managed to hit Mercy at which point I eliminated 
his Medium. 
He could not CC or Charge Mercy as it was in his H-building screened by inf. I let 
him attack Mercy While I slowly destroyed his support. Till time was called. 
It was a most enjoyable battle a very tactical and difficult one. 
4th opponent 
We switched to constructed and because I was on 3 wins already probably in the 
top 16 I decided I could afford to field test Vengeance. I only needed 1 win. 
Esperanzana+Inese Lassonde+IT 
Vengeance+Phelan+Evade 
HLigh Hadur 
2 RotS Minigun 

1 Merc LRM Battery. 
1 CT 
3 ATV's 

I played vs. Stefano of Italy a nice guy who knows maybe and I  didn’t relish playing 
his army as in my mind he had the tactical advantage. He was surrounded by 
blocking with Jack in the middle and a WH TD+Merc FP. Next to this there was SW 
Alpha. 
All in all a good army. He had a good position. And this would be trouble for 
Esperanza and Vengeance. After some manoeuvring he suddenly moved Jack 
against Esperanza after which I shot and finished it of the next turn. Without his 
ability to negate blocking I could fight him on relative even terms and killed the 
Mjolnir in short order. The lone tank was salvaged and all he had left was 2 
Miniguns and 1 R10. 
5th Opponent 
I played Ashen who used Yami+Kuro Ha and some ATV’s basically it was a range 
monster. He claimed to be a beginner who just played for fun, he made some 
mistakes and felt the rules where a bit in the way of gameplay. I must say it is not 
an attitude I care much for. He beat me more by time and me being able to miss a 
6 with a 12 IT Esperanza. He won. 
6th Opponent 
I now faced Ian Pelgrim, he is a player who I rate at my own level. He is level-
headed builds solid armies and understands the tactics of the game. He played the 
CNC NC vet. The other 16 inch mech. Next to that he played the WH Mjolnir and a 
TGR Bishop drop and some ATV’s. A very flexible army. In My own country he is 
my main opponent.  
He used his range advantage very good I attack him around a corner with 
Esperanza and failed, my Vengeance tried the same it also failed. After that he 
made short order of my Mechs. 
First Day Result 
I qualified as 10th for the next day finals. 4 rounds elimination. 
After an exhausting day and night I decided to rethink my army. 
As I said my secret weapon was : 
SW  Alpha+Dejesus+IT 
CJF PH1+Kelly+IT 
3 ATV’s 

HD Bishop 
>HS TTL (*2) 
>Liao CT 

I decided that I prefer to fight at range. And switched out the CJF PH1 for a  CNC 
PH1 and upgraded the HD Bishop to a RotS Bishop 1 click of life more. 
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SW  Alpha+Dejesus+IT 
CNC PH1+Kelly+IT 
Rots Bishop 
>HS TTL (*2) 
>Liao CT 
3 ATV’s 

 
MC Pull together 
PC Perfect Day 
PC Heavy Fog 
PC Dust Storm 
 

1st opponent Knock off. 
My First battle in the Knock-off stage was against a flamboyant Frenchman. He 
played 3 WH Mjolnir and the WH Mongrel and the Merc FP. 
When I saw this army I was a bit worried. I mean I expected all kinds of army types 
but not a whole Lance. And fighting the unexpected usually nets results. He also 
had 2 +3 attack pilots. Fortunately for me he was very reckless allowing me to 
knock out 2 Mjolnirs at range after 4 damage they are not much of a threat any 
more. I then withdrew to take advantage of my range while he overheated to get 
close. Making sure that 2 Mjolnirs where destroyed an 1 salvaged Mjolnir when time 
was called. 
My 2nd opponent Knock-off 
I had to play Ian again. 
He also tweaked his army a bit upgrading his TGR’s from Highlanders to BR and 
taking only CNC ATV’s. 
This would be a tense battle as it always is between us. We manoeuvred around a 
piece of blocking staying at range. Then he dropped his TGR drop to kill 1 of my 
ATV’s indirectly. Which he did.  
Time was pressing me a bit and I started to move closer, Ian made one mistake 
and left his Bishop high and in range of Alpha who took the shot salvaging his 
Bishop and killing the TGR as they don’t have JJ. From then on the pressure was 
with Ian. He took some daring actions and pushed his NC to base my PH1 The 
Mjolnir exchanged shots with Alpha and was salvaged. At that time I was thinking I 
must be able to win this. I was hammering his NC with my TTL’s and salvaged it as 
well. He ran his Mjolnir towards his CT repaired it then charged my PH1 he failed 
his plan was to salvage the PH1 and repair his NC salvaged at this point then use 
his MC to win VC 2 and VC 4. He did not get the time to do this and failing the 
charge meant he could not salvage my PH1 
A tight battle indeed. His only mistake was the Bishop and leaving it within range of 
Alpha. As such he recovered magnificently.  
3rd Opponent Ghost 
I played a very polite quiet Frenchman who I played last year as well, he was then a 
pure beginner and his army impressed me. 
Chikaku+Boris 
WH Mjolnir 
Highl Hadur + meatshield 

Same ATV’s 
TGR drop 

He played Urban and I played Heavy Fog the joke was we where playing in London 
instead of Paris. He was very concerned about my range advantage as Chikaku 
was in an H-building and I could hammer it from 16 inch. As such he decided to 
charge out with the Mjolnir he failed the charge although the move completely 
surprised me. It always does. I destroyed the Mjolnir after which Chikaku followed 
out with his TGR drop. 
By parking my ATV’s on a space he needed to drop it allowed me to shoot at 
Chikaku from 16 inches away. He took time trying to clear away my ATV’s but 
Chikaku went shutdown in the process our Arty was very good at missing because 
of the Hvy Fog. I finished of Chikaku and was not in the Final. 
4th opponent Brinxter 
I am always something of a nemesis for Brinxter and it didn’t help that I designed 
his army for him. I did advised him to replace Kaze with Esperanza but he preferred 
Kaze for heat dial management and the late pulse. 
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I had to play a dust storm, which would give him a slight edge I felt he had to play a 
perfect day.He placed a large water vertical across the field I placed 2 blocking next 
to it and he had another water piece on top of his water creating a T shape. He 
advanced with 2 Loki's towards the first water keeping his ATV close. I manoeuvred 
my Bishop to my left behind the blocking while my Alpha and PH1 waited at the 
bottom side of the T.He moved up to the top side and I took a Shot at Kaze his CJF 
Loki  that was behind Kaze. I hit Kaze for 5 and missed with the CNC PH1. I then 
believed I could base both. I made a mistake here and could not base the CJF 
Loki. I based Kaze and got worried.  
Because of the range He had to move Kaze in order to AO with 5 pulse at my 
Mechs. Lucky for me he failed to break with Kaze. Then he charged with the CJF 
Loki at my Alpha doing 6 damage. I was in trouble and got a dilemma either  I 
shoot at Kaze it already had 5 damage or attack the CJF Loki who was really hot 1 
energy damage and it would be shutdown. I decided trying to save Alpha as Kaze 
was based. In the mean while my TTL’s went in overtime shooting. Targeting both 
Loki’s. In the next few turns I pushed then repaired them they ended up doing 8 
damage to both Loki’s. Brinxter was unlucky as well. He figured that after charging 
Alpha he wanted to take out my CNC PH1 with his CJF Loki and he missed 
although I was Shutdown he was in base to base with Alpha. Then he tried to ripple 
fire Alpha with 3 ATV’s needing 15 to hit instead of trying for a formation shot with 
the he had 1 CNC ATV and 2 HK ATV’s. The HK hit but the CNC missed as it was 
at that time Alpha was 2 clicks from Salvage. My TTL’s salvaged both Loki’s and I 
won the Match. It was a great game. I think he should have focused more on Alpha 
as it was. This is how I became European Champion MW 2006. 
There was some True Grit and plenty of Merc FP. Very few other FP. I played a 
fragile ranged army and it worked for me. I will travel to the US in August and hope 
to meet some familiar and new faces there. 
 
Regards Elite130 (aka Farid Jabli)

(Advertentie 

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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The Elder Scrolls IV: Oblivion 
Wat is het? 
Het is een computer spel, voor kenners deel 4 
van de Elder Scrolls, een adventure om precies 
te zijn, waarin je vanuit het 1e persoons 
perspectief de wereld ziet. Het is beschikbaar 
voor een aantal spelsystemen, waaronder PC 
en Xbox. Ik bespreek hier de PC versie.  
Wie heeft het gemaakt? 
Het is ontworpen door 2Ken uitgegeven door 
Bethesda. (dezelfde makers als Morrowind)

Wat zit erin? 
Er zit een DVD-Rom in en een Nederlandstalige handleiding en een 
kaart waar slechts de hoofdlijnen van het landschap op zijn 
aangegeven, zoals  de steden, rivieren, bergen en eilanden. Je 
moet wel flink wat geheugen in je computer hebben om het spel 
goed te kunnen spelen. 1 gigabyte is niet te weinig. En verder wordt 
aangeraden om een 3 Ghz Pentium 4 te hebben en een goede 
videokaart. Maar dan krijg je ook een oogverblindend spel. 
Wat is het doel? 
Er is niet echt een vastgesteld doel. Er is natuurlijk een hoofd 
queeste, en er zijn talloze zij queestes, maar als je die niet wilt 
volgen, hoeft dat ook niet. Als je liever rondloopt om de wereld te 
ontdekken kan dat ook. Als je schatten wilt verzamelen of monsters 
wilt meppen: geen punt. Wil je liever vreselijk beroemd/ berucht 
worden?: kan ook. Er zit nergens een tijdsdruk op en eigenlijk ben 
je redelijk vrij in je doen en laten. Wat je doet heeft natuurlijk wel 
gevolgen…. 
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Achtergrond van het spel 
De keizer is vermoord, het land is in oproer, complotten en intriges 
alom, overal en nergens gaan er poorten open naar Oblivion (dat is 
de Hel in feite) en jij bent de schmuck die het allemaal mag 
oplossen. Eigenlijk dus niets nieuws onder de zon, dit soort 
verhalen kom je bij alle adventures tegen. Is dat erg? Niet echt. 
 
Hoe gaat het? 
Voorbereiding: 
Voor je begint mag je zoals gebruikelijk bij dit soort spellen een 
personage samenstellen. Je kiest een ras, en een geslacht en 
vervolgens mag je je eigen gezicht gaan samenstellen. 
Er zijn 9 rassen waaruit je kunt kiezen, een aantal elvensoorten, 
een aantal mensensoorten, een ork, een khajiit (dat is een soort 
katachtige mens) en een argonian (een grote hagedis). Elk ras 
heeft zijn eigen voor en nadelen. Zo kan een argonian onder water 
ademhalen en is een bosmer (woudelf) goed in dingen als 
boogschieten en sluipen. Mannen en vrouwen zijn even sterk en 
kunnen dezelfde dingen doen. Je hebt acht eigenschappen die 
voor elk ras vaststaan (bijvoorbeeld kracht en intelligentie) en drie 
daarvan afgeleide vaardigheden: gezondheid, magicka (de 
hoeveelheid energie die je hebt om magie te verrichten) en 
vermoeidheid. Later in het spel kun je bij elk niveau dat je omhoog 
gaat een eigenschap aanwijzen die ook omhoog gaat. Je kunt niet 
verder dan 100 komen zonder hulpmiddelen. 
Het maken van je eigen gezicht is best grappig. Je kunt alles 
instellen: bijvoorbeeld hoe groot je ogen zijn en wat voor kleur ze 
hebben, hoever ze van elkaar afstaan en of ze recht staan of 
schuin, of je wenkbrauwen dik of dun zijn en ver of dichtbij je ogen 
staan en nog veel meer. Maar ook de kleur van je gezicht, de vorm 
ervan, je kapsel  en je leeftijd kun je instellen. Je best gerust een 
half uurtje of meer zoet daarmee. Je geeft je personage een naam 
en begint met het spel. 
 
Tutorial 
Het eerste stuk van het spel is een tutorial waarin je wordt uitgelegd 
hoe je moet springen en vechten met zwaard en boog en hoe je 
moet sluipen of magie moet gebruiken. Je begint in de gevangenis. 
Dat is gebruikelijk bij Elder Scroll avonturen. Waarom je daar zit is 
niet duidelijk. Plotseling komt de keizer met een paar wachters 
naar je cel en blijkt dat er vanuit jouw cel  een geheime gang naar 
buiten loopt. De keizer moet vluchten want men wil hem 
vermoorden, zoals ze al met zijn drie zoons hebben gedaan. 
Aangezien de deur dan toch openstaat ga jij  er gewoon achteraan. 



Murphy’s Law 

20

Halverwege de tutorial kom je het gezelschap weer tegen en vraagt 
de keizer welk sterrenbeeld je hebt. Dat is niet zomaar ijdele 
nieuwsgierigheid  want elk sterrenbeeld geeft bepaalde bonussen. 
Zo krijgt iemand die geboren is onder het sterren beeld the Thief 
een bonus op Agility (behendigheid), Speed (snelheid) en Luck 
(geluk). En iemand die the Shadow heeft als sterrenbeeld kan een 
keer per dag onzichtbaar worden. 

Uiteindelijk wordt de keizer vermoord en hij geeft je zijn amulet die 
je naar ene Jauffre moet brengen en draagt je op zijn enig 
overgebleven (buitenechtelijke) zoon te vinden. Zijn lijfwacht legt je 
dan uit waar je heen moet en zegt dat het jou wel zal lukken want je 
bent een geoefend …en dan komt er wat. Het spel heeft namelijk 
jouw manier van spelen geanalyseerd en de klasse geselecteerd 
die het best bij jou past. Maar als je daar geen zin in hebt kan je 
ook wat anders kiezen. Het laatste stukje van de tutorial gaat door 
het riool en vlak voordat je het riool verlaat kun je je ras, 
sterrenbeeld en klasse nog veranderen. Daarna zit je eraan vast. 
Elke klasse heeft een aantal major skills en een groter aantal minor 
skills. Als je dingen doet gaat het niveau van die dingen omhoog. 
Als je veel vecht met een zwaard, dan gaat je Blades skill omhoog, 
bijvoorbeeld. Gebruik je veel magie dan gaan die vaardigheden 
omhoog die daarbij horen. Als je 10 niveau’s aan major skills 
omhoog bent gegaan ga je een niveau omhoog. Daarvoor moet je 
slapen in een bed. Alle vijanden gaan dan ook een niveau omhoog 
en krijgen bovendien betere spulletjes. Bij elke klasse hoort 
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bovendien een specialisatie en elke specialisatie heeft  zo zijn 
eigen skills. Er zijn drie specialisaties: gevecht, magie en stealth. 
Elke skill kun je op vier niveau’s ( in stappen van 25) gebruiken van 
beginneling tot en met meester. En dat levert ook weer bonussen 
op. Bijvoorbeeld : als je Marksman 50+ hebt dan kun je inzoomen 
op een doelwit, heb je 75+ dan vallen je doelwitten om als je ze 
raakt. Je kunt niet hoger dan 100 zonder hulpmiddelen. 
 
Het spel 
Het spel speelt zich af in de provincie Cyrodiil, en dat zit stikvol met 
grotten, mijnen, imperiale forten en  oude elvenruïnes en daedric 
shrines gewijd aan Daedra Goden. . Nog afgezien van de riolen 
onder de Imperial City waar je begint en de grotten en kerkers 
onder de kastelen. Overal is wel wat te doen. Afgezien van de 
hoofdqueeste zijn er overal wel kleinere en grotere opdrachten te 
halen. Zoals in de hoofdstad zelf waar een koopman zijn waren 
onder de marktprijs verkoopt. Zoek dat uit! Een visser moet 12 
schubben hebben van een bepaalde, zeer agressieve, vissoort. 
Zelf kan hij dat niet meer en hij komt nog wat geld tekort voor zijn 
pensioen. Dus ga je vissen. Met een zwaard dan, in dit geval. 

Je kunt lid worden van verschillende facties die ook zo hun 
vijanden hebben en opdrachten die je moet uitvoeren om hoger te 
komen in de rangen. Je hebt het dievengilde, het vechtersgilde het 
magiërsgilde en de Duistere Broederschap oftewel het 
moordenaarsgilde. Je kunt gerust lid worden van meerdere facties 
tegelijkertijd. Af en toe is er wel een conflict wanneer je 
bijvoorbeeld als lid van  het dievengilde en van het magiërsgilde 
een staf moet gaan stelen bij de archmage. Hmmm… Een 
uitdaging. 
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Als je de hoofdqueeste volgt word je automatisch lid van de Blades, 
de lijfwacht van de keizer. 
Alles wat je doet heft wel zo z’n gevolgen. Als je een moord pleegt 
komt de Duistere Broederschap bij je op bezoek en als je een stad 
redt van een Oblivion poort heeft iedereen het daar over. 
Het is een enorm land, waarin je dagen, weken, maanden zoek 
bent met het onderzoeken van alles wat er is. Nog afgezien van de 
opdrachten zijn er nog meer dingen te doen. Je kunt een huis 
kopen in elk van de steden. De prijzen daarvoor variëren van 2000 
goud tot 25000 goud. En dan heb je alleen nog maar een leeg huis 
wat nog ingericht kan worden. (De uitzondering hierop is het huis in 
Anvil, dat zo z’n eigen problemen heeft.) Je kunt een paard kopen, 
of zelfs meerdere. En elk paardenras (zwart, wit, bruin of gevlekt) 
heeft zo zijn eigen voor en nadelen. En dat paard is op z’n minst 
half klimgeit want het kan hellingen beklimmen waar je U tegen 
zegt. En met zadeltassen erbij… 
Mods 
A propos zadeltassen, dat is dus een mod. Een door spelers van 
Oblivion zelfgeschreven programmaatje dat je kunt downloaden en 
in je eigen spel kunt zetten. In dit geval levert het dus zadeltassen 
op waarin je een deel van je buit kunt opslaan totdat je naar de 
winkel gaat. Er zijn nog veel meer mods, die van alles en nog wat 
kunnen doen. Wij beperken ons tot mods  die je niet 
onoverwinnelijk maken maar het spel gewoon wat 
gebruiksvriendelijker maken of die iets toevoegen wat er nog niet 
was. Zoals een mod die een huisje plaatst in een bepaald meer, of 
een mod die glass armour ook beschikbaar maakt in andere 
kleuren dan groen. Je kunt deze gratis mods vinden op het forum 
van de Elder Scrolls site: www.elderscrolls.com.
Bethesda verkoopt ook zelf toevoegingen maar die zijn met bijna 2 
dollar per stuk redelijk aan de prijs. 
Einde van het spel 
Tja, dat is er dus eigenlijk niet. Zelfs als je de hoofdqueeste 
afmaakt en de wereld redt, kun je nog steeds verder. Alle grotten 
en dergelijke raken namelijk na verloop van tijd weer opnieuw 
bewoond. En er is nog zoveel te ontdekken.. 
Bovendien doen de grote lege landmassa’s buiten Cyrodil 
vermoeden dat er de nodige uitbreidingssets aankomen. 
Conclusie 
Een absolute aanrader, behalve voor mensen die nog andere 
dingen te doen hebben, zoals schilderen, werken, een sociaal 
leven….. . En het enige spel waarbij we letterlijk regelmatig nieuwe 
plekjes ontdekken om naar de zonsopgang of -ondergang te kijken. 
Petra Schulein-Coret. 
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Aankondiging: Wie wordt koning van 
Engeland? 
Deze vraag komt aan de orde in het weekend 
van zaterdag 28 en zondag 29 oktober 2006, 
bij de tafeltennisvereniging in Rijnsburg die al 
eerder aan grote evenementen ruimte heeft 
gegeven. 
Dit jaar is het 940 jaar geleden dat drie 
partijen – met alledrie serieuze en alleszins 
begrijpelijke aanspraken op de Engelse troon 
– na het overlijden van Edward de Belijder 
deze vraag op het scherp van zwaard- of 
bijlsnede wilden beantwoorden. Harold 
Godwinson werd door de edelen van 
Engeland als koning aangewezen. Harald 

Hardrada, zoon van de Noorse koning Magnus, beschouwt (net als zijn 
vader) reeds de benoeming van Edward de Belijder als onwettig maar 
Magnus is vele jaren druk geweest met zijn oorlog tegen Denemarken en 
overleed voor hij die zaak kon rechtzetten. Willem de Bastaard, hertog 
van Normandië, heeft diverse toezeggingen met betrekking tot de Engelse 
troon gehad, niet in de laatste plaats van Harold Godwinson. 
In september 1066 landt Harald Hardrada met 200 schepen met Vikingen 
bij York. Eerst verslaat hij (op 20 september) de Engelsen (of eigenlijk: de 
Saksen) bij Gate Fulford, maar daarna slaagt Harold Godwinson erin, 
hem op 25 september bij Stamford Bridge te verslaan. 
Twee dagen later, dus 27 september, landt de Hertog van Normandië in 
het zuiden van Engeland, bij Pevensey en Romney. Harold snelt terug en 
neemt stelling op de heuvelrug bij Hastings. Op 14 oktober ontmoet 
Willem hem daar en slaagt er na een lange dag vechten in, de 
overwinning te behalen. 
Op 28 en 29 oktober vindt dus een reprise plaats, die echt niet op 
dezelfde wijze behoeft af te lopen. Het is immers (bijvoorbeeld) mogelijk 
dat Harald Hardrada met zijn Vikingen Harold verslaat en vervolgens 
Willem de Bastaard bij Hastings tegemoet treedt. Tot nu toe heeft zich 
een twaalftal enthousiasten aangemeld, met ter beschikking een 
indrukwekkende hoeveelheid (25mm) troepen: bijna 700 Vikingen, 800 
Saksen en meer dan 800 Normandiërs. Speciaal voor Kees Fisser wordt 
er ook nog omgezien naar een klooster op de tafel…. 
De te gebruiken regels zijn Warhammer Ancient Battles (WAB) met – 
uiteraard – de aanvulling Shieldwall. Voor de huur van de zaal en de 
traditionele herinneringsvaantjes zal een bijdrage worden gevraagd van 
tien euro. Organisatoren van dit evenement zijn Luc Burlage, Barry 
Hulshoff en Peter Schulein. 
Geïnteresseerden graag een berichtje naar Luc: l.burlage@hccnet.nl (of 
L.G. Burlage, Albert Verweystraat 31, 2394 TK Hazerswoude-Rijndijk, tel. 
071-3415345). Het hebben van figuren is natuurlijk niet essentieel, maar 
genóeg figuren zijn er natuurlijk nooit ! (;-)). 
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Read on the Net: Maritime Superstitions  
and Customs  

• It is unlucky to start a cruise on Friday. 
This is the day Christ was crucified on. 

• Never start a voyage on the first Monday 
in April.  
This is the day that Cain slew Able. 

• Don't start a voyage on the second 
Monday in August.  
This is the day Sodom & Gomorrah 

were destroyed. 
• Starting a cruise on Dec. 31 is bad.  

This is the day Judas Iscariot hanged himself. 
• Black travelling bags are bad luck for a seaman 
• Avoid people with red hair when going to the ship to begin a 

journey. 
Red heads bring bad luck to a ship, which can be averted if you 
speak to the red-head before they speak to you 

• Avoid Flat-footed people when beginning a trip.  
They, like red heads, are bad luck. The danger can be avoided 
by speaking to them before they speak to you 

• A stolen piece of wood mortised into the keel will make a ship 
sail faster. 

• A silver coin placed under the masthead ensures a successful 
voyage. 

• Disaster will follow if you step onto a boat with your Left Foot 
first 

• Pouring wine on the deck will bring good luck on a long voyage.  
A libation to the gods. 

• Throwing stones into the sea will cause great waves and 
storms. 

• A stone thrown over a vessel that is putting out to sea ensures 
she will never return 

• Flowers are unlucky onboard a ship.  
They could later be used to make a funeral wreath for the dead. 

• Priests are not lucky to have on a ship. 
They dress in black and perform funeral services 

• Women on board a ship make the sea angry. 
• A naked woman on board will calm the sea.  

This is the reason for naked figureheads.
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• Don't look back once your ship has left port as this can bring 
bad luck. 

• A dog seen near fishing tackle is bad luck. 
• Black cats are considered good luck and will bring a sailor 

home from the sea. 
• Swallows seen at sea are a good sign. 
• Sighting a curlew at sea is considered bad luck. 
• A cormorant sighted at sea is bad luck. 
• Dolphin swimming with the ship are a sign of good luck. 

Killing one will bring bad luck. 
• It is unlucky to kill an albatross. 
• It is unlucky to kill a gull.  

They contain the souls of sailors lost at sea.  
• Handing a flag through the rungs of a ladder is bad luck. 
• Loosing a mop or bucket overboard is a sign of bad luck. 
• Repairing a flag on the quarterdeck will bring bad luck. 
• Turning over a hatch will cause the hold to fill with seawater 
• Cutting your hair or nails at sea is bad luck.  

These were used as offerings to Proserpina, and Neptune will 
become jealous if these offerings are made while in his 
kingdom. 

• Church Bells heard at sea mean someone on the ship will die. 
• St. Elmo's Fire around a sailors head means he will die within a 

day  
• When the clothes of a dead sailor are worn by another sailor 

during the same voyage, misfortune will befall the entire ship 
• If the rim of a glass rings stop it quickly or there will be a 

shipwreck. 
• Never say the word Drowned at sea.  
• The caul of the head of a new-born child is protection against 

drowning and will bring the owner good luck 
• The feather of a wren slain on New Years Day, will protect a 

sailor from dying by shipwreck. 
• A ships bell will always ring when it is wrecked. 
• A shark following the ship is a sign of inevitable death. 

Sharks were believed to be able to sense those near death. 
• A sailor who died from violence or being lost at sea was said to 

go to "Davy Jones’s Locker". 
• A sailor with over 50 years of service was said to go to 

"Fiddler's Green" when he died. 
 
(van theminaturespage.com) 



Murphy’s Law 

26

The Mania is back!!! 
 
Eindelijk, na drie jaar van afwezigheid, zal er weer een Murphy Mania 
plaatsvinden. De reden van de stilte was het ontbreken van een geschikte 
locatie. Dat probleem is nu voor de komende jaren opgelost en daarom 
hebben we besloten om de  organisatie weer ter hand te nemen. 
Uiteraard is niemand daar blijer mee dan wijzelf. 
 
De belangrijkste zaken staan vast. Murphy Mania 2007 zal plaatsvinden 
op  

12 mei 2007 
 
De nieuwe locatie is Dans- en Partycentrum Wesseling. 
Wesseling bevindt zich op  Houttuinen 26 in Delft op 100 meter van het 
station Delft en is dus uitstekend bereikbaar.  
 
De verschuiving naar eerder in het jaar is ingegeven door het drukke 
programma van shows in Engeland en Nederland, zodat we hopelijk nog 
meer clubs en winkels uit binnen- en buitenland acte de presence kunnen 
laten geven.  
De nieuwe commissie is inmiddels hard bezig om ook de andere zaken op 
de rails te zetten. De bedoeling is om naast de nieuwe locatie en de 
andere tijd van het jaar ook de show zelf weer een nieuwe impuls te 
geven.  
Dat betekent dat we zullen proberen een aantal nieuwe elementen aan de 
dag toe te voegen. Mocht je ideeën hebben voor nieuwe elementen of 
een spel willen organiseren neem dan gerust contact op met de 
commissie.  
In de komende maanden zullen we jullie op de hoogte houden van de 
ontwikkelingen via de website van de vereniging: 
 

www.murphysheroes.nl 
 
Tot 12 mei 2007!   
 
De Murphy Mania Commissie 2007 

Dick Bax 
Mirjam Bal 
Ed Blaauw 
Jurrien de Jong 
Frits Kuijlman 
 
MurphyMania2007@murphysheroes.nl 
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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 900 titels in 
voorraad van o.a. 
 
ACE = AIRCRAFT OF THE ACES  20.00 * 
AEU = AVIATION ELITE UNITS  23.50 
CAM = CAMPAIGN    19.50 * 
COM = COMBAT AIRCRAFT   20.00 * 
ELI  = ELITE     17.00 
ESS = ESSENTIAL HISTORIES  17.00 
FOR = FORTRESS    17.00 
MAA = MEN-AT-ARMS    15.00 
MOD = OSPREY MODELLING   19.00 
MAN = MODELLING MANUALS  20.00 
NVG  = NEW VANGUARD   15.00 
OOB = ORDER OF BATTLE   23.50 
WAR = WARRIOR    17.00 
 
*Sommige titels hebben een iets hogere prijs (meer pagina's bijv.) 
 
Prijzen zoals die in onze boekhandel gelden. Indien besteld via 
onze website www.atleest.com zijn ze meestal lager, franko 
toezending van bestellingen vanaf Euro 40.= en betaling per giro. 
Bij bestelling per telefoon, e-mail, fax graag nummer van boekje 
(dus bijv. MAA 413) plus stukje van titel opgeven 
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Bezoek aan 
Panzermuseum in Munster 

Een paar weken geleden zijn we met twee expedities Murphen 
naar het Panzermuseum in Munster (bij Soltau) geweest. De eerste 
expeditie, onder leiding van Peter, vertrok op vrijdagavond vanuit 
Amersfoort. De tweede expeditie, onder leiding van Rob 
Koppendraier vertrok op zaterdagochtend. 
Wij vertrokken dus vanuit Amersfoort en kwamen aan bij het hotel 
in Munster om klokslag 11 uur ’s-Avonds. De volgende ochtend 
togen wij na een uitgebreid ontbijt naar het Museum. 
Dat was eigenlijk pas om 10 uur open maar toen wij er om halftien 
aankwamen stonden het hek en de deur gewoon open. Het 
stomverbaasde personeel liet ons toen ook maar gewoon binnen. 

De enige andere aanwezigen 
op dat moment waren de 
leden van een modelbouw-
vereniging die 1:6 en 1:8  
radiobestuurbare pantser-
voertuigen nabouwden. 
Verder was alles heerlijk 
rustig en hebben wij de 
collectie uitgebreid kunnen 
bekijken en fotograferen 
(overal toegestaan!). De 

collectie is uitgebreid op het gebied van Duitse voertuigen (helaas 
nog geen Tiger 1) en omvatte zelfs een ruim aantal exemplaren 
van Oost-Duitse/Russische tanks. Wat ons opviel was dat alle 
binnenwerken en richtmiddelen nog in de voertuigen zaten en dat 
de voertuigen goed onderhouden waren. Ook waren er 
verschillende vitrines met modelsoldaatjes uit de 30’er jaren van 
verschillende firma’s waaronder Elastolin. Zelfs handwapens en 
uniformen ontbraken niet met voor de liefhebbers de originele 
jasjes van Rommel en Guderian. 
Buiten stonden nog een groot aantal voertuigen waaronder ook een 
exemplaar waar je in mocht. Na afloop brachten wij nog een 
bezoek aan het winkeltje, dat een beetje tegenviel qua assortiment.  
Om een uur of een verlieten wij het museum en kwamen wij op het 
parkeerterrein nog net de leden tegen van de tweede expeditie, die 
zojuist gearriveerd waren. Zij zouden de volgende dag nog een 
bezoek brengen aan Bergen-Belzen. Wij gingen op ons gemak 
naar huis. Zeer de moeite waard! Thuis kwamen we erachter dat 
de fabrikant van de radiobestuurde tanks zijn nieuwe 
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reclamefilmpjes had opgenomen en dat we dus op de website 
www.bigtanks.de bij het filmpje over de Puma staan. 
Voor meer informatie : http://www.munster.de/pzm/ 

Een bestijgbare M48 

Compleet met binnenwerk 
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Voldoende figuren voor een complete veldslag 

Wout als door een Wespe gestoken., 
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Advertentie) 
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