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VAN DE REDAKTIE
Beste Lezers,
Oké, oké, oké!!! Ik zal nooit
meer wat over het weer
zeggen. Te koud was het? Dat
hebben we geweten. Daarna
kwam de heetste maand in
tijden, temperaturen van 35
graden en hoger. Pffff!!! Voor
mij hoeft het niet. En daarna
probeerden
ze
ons
te
verdrinken met al die regen.
Het weer is van slag. Op het moment dat ik dit type onweert het dat
het niet mooi meer is. Grrr…
Afijn, ondertussen hebben we de nieuwe LRDG demo afgemaakt
en voor de eerste keer meegenomen naar een show in
Leopoldsburg. Daar was een grote delegatie Murphen aanwezig.
(zie foto’s verderop in dit blad.)
Zelf zijn we naar het verzetsmuseum in Overloon geweest dat
minstens twee keer zo groot is als vroeger. Ook het vroegere
Marshallmuseum zit er nu bij en bijna alles is overdekt. Een hele
verbetering ten opzichte van vroeger.
En ja, ook ik ben piepkleine vliegtuigjes aan het schilderen.
(Sovjets, om precies te zijn. Leuke dingen, alleen hebben ze 8
decals per stuk! Dat betekent 8 piepkleine plakplaatjes per
vliegtuig!!) We hebben zoveel lol met dit spel dat we een speciale
Vliegtuigdag hebben ingevoerd.
In elk geval, lees en speel ze, namens de redactie,
Petra Schulein-Coret.
De deadline voor het volgende nummer is: 9 november 2006
e

e

P.S. De deadlines voor dit jaar zijn: 1 week van februari, 1 week
e
e
van mei, 1 week van augustus, 1 week van november.
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Bericht van Boven
Begin september, de zomer zit er weer
bijna op. Tijd weer om vol met de hobby
bezig te zijn. Het eerste conventiebezoek
zit er weer op (Crusade te Leopoldsburg
in België) en meer zullen er volgen.
Op de club was het de afgelopen
maanden duidelijk dat het zomer was. Het
was wat rustiger dan in de rest van het
jaar. Van zij die er wel waren heb ik een
aantal erg leuke bezigheden gezien.
Meest recente uitbreiding op de spellen
die we spelen is het uitspelen van luchtgevechten. De eerste
luchtmachten op 1/600 voor de 2e wereldoorlog en 1/300 voor de
1e wereldoorlog zijn volop in de maak. Tijd dus om eens met een
groep naar een luchtvaartmuseum te gaan voor onderzoek.
In de afgelopen maanden zijn we druk in de weer geweest met de
voorbereidingen voor de Murphy Mania van volgend jaar. De eerste
toezeggingen voor zowel spellen als handelaren hebben we
binnen. De algehele respons die we horen als we vertellen dat de
Murphy Mania weer gehouden gaat worden is dat men daar erg blij
mee is. Eindelijk weer een conventie in Nederland (De Ducosim
conventies en het Spellenspektakel worden duidelijk niet gezien als
"concurrent". Kennelijk een andere doelgroep.) We zullen jullie op
de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen.
Over een paar maanden zal de AV weer gehouden worden. Dit
keer op 18 november. De uitnodigingen volgen later. We zijn nog
aan het zoeken naar iemand die op die dag een spel wil
organiseren om meteen ook ons lustrum te kunnen vieren. Als je
dit leuk lijkt kan je je aanmelden bij het bestuur.
Tijd weer om de neus vol in boeken te stoppen, verder te gaan met
schilderen, en vooral veel te spelen.
Ed Blaauw, voorzitter Murphy’s Heroes
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De Goede Vrouwe
Deel V
Miranda’s Winkel
“Maar voordat ik ook maar iets kon
zeggen werd ik door mijn vader
aan mijn arm weggetrokken,”
vertelde de oude man, terwijl
Miranda
nerveus
aan
een
zakdoekje zat te peuteren.
“Veel heb ik niet meer te vertellen.
Aan het einde van het pad stond
een man met een oud bakkersbus.
Mijn vader begroette hem als een oude vriend en dat was hij ook.
Een van de buren uit Rusland. Hij bracht ons naar ons huis dat
volledig was ingericht en waar een kluisje met geld en valse
paspoorten op ons wachtte.
Mijn broer nam dienst in de RAF en sneuvelde tijdens de slag om
Engeland. En de Vrouwe kwam nog regelmatig langs. Je kent haar,
Miranda, het is Illa.”
“Ik ken Illa al mijn hele leven,” mompelde Miranda.
“En ze verandert nooit,” zei Pavel, “ Is je dat wel eens opgevallen?”
“Sje verandert nooit,” sliste ze, “Kom eensj mee. Ik moet je wat
laten sjien.”
De grasvlakte bij Prokhorovka
Miranda schreed over de bevroren velden en probeerde zich te
herinneren hoe het er zovele jaren geleden had uitgezien. Daar
was die oude boom, destijds halfverbrand maar toch nog sterk
genoeg om het te overleven. Maar niet lang meer zo te zien want
hij helde angstvallig over naar een kant.
Daar was de rivier en daar de plek waar ze het slagveld had
overzien. Ja, nu kwam het allemaal terug. De wrakken waren
natuurlijk weggesleept sindsdien maar hun plek was ingenomen
door vrachtwagens en tenten. Iemand had enige moeite genomen
om de boel te camoufleren maar dat had allemaal geen zin
natuurlijk als je vervolgens luide liederen ging zingen bij het
kampvuur.
De heuvel in kwestie lag net voorbij het kamp, zo te zien. Maar Illa
maakte zich geen zorgen. Niemand zag haar tenzij ze het wilde. En
deze mannen waren zo druk bezig met dronken worden dat ze haar
waarschijnlijk toch nooit hadden gezien.
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Niet iedereen zat bij het kampvuur, ontdekte Illa, toen ze dichterbij
kwam. In een van de tenten brandde ook een lamp en Illa zag de
schaduw van een man die zich over een tafel of zo boog.
Ongezien en ongehoord sloop Illa de tent binnen, nieuwsgierigheid
was altijd een van haar grootste fouten. Nou ja, fouten, corrigeerde
ze zichzelf, hoe kun je anders nou ooit iets te weten komen?
De man kwam haar bekend voor. Familie van die griezel die haar
straat wilde platgooien. Hij moest het geweest zijn die Willard Ames
het ei had opgestuurd. Het kon niet anders.
Heel even bekroop Illa de aanvechting om deze viezerd hetzelfde
lot te ondergaan als zijn familielid in Engeland. Ze onderdrukte de
neiging. Het loste niets op en bovendien was ze niet hiervoor naar
Rusland gekomen. En dit kamp zat vol gewapende mannen.
Dronken mannen, dat wel, maar dat maakte hen niet minder
gevaarlijk.
“Wie is daar?” sprak de man in slecht Russisch.
Illa realiseerde zich dat ze ongewild een laag gegrom had
uitgebracht. Ze strekte een arm uit en de man knipperde plotseling
met zijn ogen alvorens zijn hoofd met een zachte bonk op de tafel
terecht kwam. Hij sliep.
De papieren waar zijn hoofd op rustte trokken Illa’s aandacht. Het
was een kaart van de directe omgeving met verschillende
aantekeningen in rood potlood. Net voorbij zijn linkeroor was een
vage omtrek aangegeven en het woord “mammoet” met een
vraagteken.
Illa wist genoeg. Net zo geruisloos als voorheen glipte de tent weer
uit en liep in een wijde cirkel om het kamp heen.
Het was ondertussen donker geworden maar Illa had niet veel licht
nodig. Haar instinct leidde haar naar de plek waar het eerste ei was
gevonden.
Destijds had ze een diep gat gegraven in de permafrost en ergens
halverwege was ze de resten van een oeroud wezen
tegengekomen. Het dier was dood en stijfbevroren maar met enige
inspanning nog wel te eten. Dat was een van de redenen geweest
om juist hierheen te gaan.
Menselijke gereedschappen kwamen slechts met moeite door de
dikke ijslaag heen. Illa had niet meer nodig dan wat moeder natuur
haar gegeven had.
Ze glimlachte, vannacht zou een eind maken aan meer dan 60 jaar
verdriet.
Miranda’s Winkel
Miranda stommelde aan de arm van de oude Pavel de trap af naar
haar kelder.
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“Waar is dat stomme lichtknopje als je het nodig hebt?” mompelde
ze.
Na enkele pogingen waarbij ze twee keer bijna haar evenwicht
verloor en dreigde de arme Pavel te pletten onder haar gewicht
tijdens haar val, ging het licht dan toch eindelijk aan.
“ Hier isjt,” zei ze en leidde de oude man naar de verste hoek van
haar kelder. Het was hier ijzig koud en klam.
Miranda viel op haar knieën en opende een handdoek die ergens
om heen gewikkeld zat.
Het was een groenig grijs ei van ongeveer dertig centimeter lang.
”Dat kwamsje me brennngen,’ lalde Miranda, “Vlak voordat de
politsie kwam. Ik heb belooffd dattik het niet sjou laten sjien.”
“En dat moeten we ook maar niet doen,” zei Pavel. “Heb je enig
idee wat dat is?”
Miranda antwoordde niet. Heel voorzichtig wikkelde ze ei weer in
de handdoek.
“Heb jij biefstjuk, Pavel?” vroeg Miranda.
“ Ik denk het wel, hoezo? Ach nee, stomme vraag. Laten we jou
nou maar naar je bed brengen dan zoeken we morgen wel uit wat
we nu verder moeten.”
“En ik beloof je,” kreunde de oude man die met moeite de zware
vrouw de trap op hees, “de politie zal van mij in elk geval niets
horen.”
De grasvlakte bij Prokhorovka
Het team van Adrian Ames, broer van wijlen Willard Ames, had
zoals gewoonlijk een ‘ochtenddip’.
Dat krijg je ervan als je je de hele nacht klemzuipt, dacht Adrian.
Zelf had hij ook niet zo goed geslapen maar dat lag niet aan de
drank. Hij was in slaap gevallen boven zijn aantekeningen en werd
in de vroege ochtend wakker met een krik in zijn nek.
Vreemd trouwens, zoals hij wakker geworden was. Hij had kunnen
zweren dat hij het geluid van vleugels had gehoord. En niet zo
maar vleugels. Deze vleugels behoorden aan iets groots. En
hoewel hij niet snel ergens bang van was en zeker niet van rare
geluiden in het donker was hij dit keer vervuld van een diepe
irrationele angst.
Hij begon nog op zijn mannen te lijken, die waren ook bang voor
spoken. Dat was een van de redenen dat ze elke avond zoveel
dronken. Zoveel dat ze gek werden.
“Oké,” zei Adrian tegen de voorman van de ploeg, “Wat bedoel je
precies met ze hebben m’n radio tent gejat?”
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

7 oktober 2006
Murphy’s Heroes
• Bordspeldag. Info: Ed Blaauw Tel: 015-2134025
• Vliegtuigdag: 1:600 WW2 vliegtuigspel “Bag the Hun” of 1:300
WW1 vliegtuigspel Algernon pulls it off. Info: Peter Schulein,
079-3164311 of Dick Bax 06-41362634
14 oktober 2006
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 oktober2006
Murphy’s Heroes
• Zeeslag. Ofwel oudheid, ofwel ACW ofwel WW1
Dreadnoughts.
Info:
Peter
Schulein,
079-3164311,
Schulein@Euronet.nl
19 t/m 22 oktober 2006 Spiel ’06
• Spellenbeurs in Duitsland. Locatie: Messe Essen, Essen,
Duitsland Organisatie: Merz Verlag Info: www.merz-verlag.com
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
4 november 2006
Murphy’s Heroes
• Bordspeldag. Info: Ed Blaauw Tel: 015-2134025.
4 en 5 november 2006 Murphy’s Brawl
• Warhammer Fantasy wedstrijd. Info Jasper Barreveld 0152144438. Lokatie Delfstede.
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
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11 november 2006
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
18 november 2006
Murphy’s Heroes
• Zeeslag. Ofwel oudheid, ofwel ACW ofwel WW1
Dreadnoughts.
Info:
Peter
Schulein,
079-3164311,
Schulein@Euronet.nl
25 november 2006
Murphy’s Heroes
• Warhammer Ancient Battles, of WECW 3000 punten legers.
InfoPeter Schulein, 079-3164311, Schulein@Euronet.nl
3 december 2006
Murphy’s Heroes
• Bordspeldag. Info: Ed Blaauw Tel: 015-2134025
• Vliegtuigdag: 1:600 WW2 vliegtuigspel Bag the Hun of 1:300
Vliegtuigspel Algernon pulls it off. Info: Peter Schulein, 0793164311 of Dick Bax.
10 december 2006
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
17 december 2006
Murphy’s Heroes
• Zeeslag. Ofwel oudheid, ofwel ACW ofwel WW1
Dreadnoughts.
Info:
Peter
Schulein,
079-3164311,
Schulein@Euronet.nl
24 december 2006
Murphy’s Heroes
• Warhammer Ancient Battles, of WECW 3000 punten legers.
Info: Peter Schulein, 079-3164311, Schulein@Euronet.nl
24 februari 2007
The Red Barons
• Wargame
conventie,
Dienstencentrum
Gentbrugge,
Braemkasteelstraat, Gentbrugge, België
21 april 2007: Salute 2007
• Wargame Conventie in Londen. Enorm groot. Info: www.salute.
co. uk
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 Crusade 2006
Wings of War: bordspel omgebouwd tot miniatuurspel.

Jasper met Frag.
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Best of show: Alde Garde

Onze Long Range Desert Group Demo: Barce Redux.
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Murphy Mania 2007
Voor
wie
het
doorgedrongen:

nog

niet

was

Op 12 mei 2007 organiseert Murphy's
Heroes weer een Murphy Mania.
Na drie jaar hebben we eindelijk weer
een geschikte locatie, en nog in Delft
ook. Het lijkt er op dat we rond de 25
tafels in Dans- en Partycentrum
Wesseling kwijt kunnen, en hopelijk nog
wat randactiviteiten rond de bars in de
zaal.
Niet heel lang daarna is er een commissie bij elkaar gesprokkeld.
De taakverdeling binnen de commissie ligt als volgt:
Dick Bax: voorzitter, toernooien en randactiviteiten
Mirjam Bal: financiën, zaalindeling en hulpkrachten
Ed Blauw: verenigingen en traders
Frits Kuijlman: traders en verenigingen
Jurriën de Jong: PR, communicatie
Een nieuwe locatie dus, en ook een nieuwe datum. Niet meer in het
drukste deel van het spellenjaar, maar in de lente. Hopelijk levert
ons dat wat meer traders en bezoekers op.
Een andere wijziging waar we het snel over eens waren was het
vervallen van de kilogame op de zondag na MM. Dat leidt alleen
maar een aantal mensen af van initiatief op de zaterdag en ook
blijkt het erg lastig om voldoende kwaliteit te leveren.
Hoe ver staat het intussen met de organisatie? De commissie is
sinds juli aan het vergaderen en regelen. Er wordt gewerkt aan de
zaalindeling, zodat we weten hoeveel demo's en traders we kwijt
kunnen, en de begroting, zodat we weten wat we aan bezoekers en
traders moeten vragen om de sommen rond te krijgen. Dit jaar
verwachten we geen 'winst' te maken op Murphy Mania, maar we
hebben een gezonde MM-reserve die we daarvoor kunnen
aanspreken. Het belangrijkste is om MM terug op de kaart te
plaatsen en de bezoekers terug te winnen na drie jaar stilte.
In de zomer hebben we onze PR-strategie voorbereid, en de
campagne is gestart met ons bezoek aan Crusade in België. De
12
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eerste clubs, demo's en traders hebben daar toegezegd te komen.
Het is de bedoeling om rond Crisis in Antwerpen de lijst met traders
en demo's in grote lijnen rond te hebben. Zodra we deze met enige
zekerheid hebben vastgelegd zal er meer over verschijnen op de
ML-website.
Op korte termijn zullen we een forum in de lucht hebben en de MMafdeling van de website uitbreiden. De komende maanden willen
we, in eerste instantie via onze kennissenkring, de terugkeer van
MM onder de aandacht te brengen. Zo tegen het eind van het jaar,
als de organisatie in grote lijnen staat, schakelen we om naar het
bereiken van een bredere groep geïnteresseerden.
Jullie inbreng is daarbij cruciaal. De beste manier om van Murphy
Mania een groot succes te maken is om er zoveel mogelijk mensen
over te vertellen. Als het gaat rondzingen in de spellenwereld (en
daarbuiten!) maken we grote kans op een drukke, gezellige en dus
geslaagde dag.
Prijsvraag
We willen van deze Murphy Mania echt iets bijzonders maken. Dat
betekent dat we bezoekers ook iets bijzonders moeten bieden. Dat
kan van alles zijn: een fantastisch idee voor een demo, een stunt
die de aandacht trekt of een programmapunt waar veel mensen op
af zullen komen.
Omdat ook onze creativiteit niet oneindig is nodigen we jullie uit om
met suggesties en plannen te komen. Om die bijdrage te belonen
schrijven we een prijsvraag uit. De bedenker van het beste plan,
dat ook werkelijk moet worden uitgevoerd, wint een cadeaubon van
25 euro bij de Top1Toys in Delft.
Plannen kunnen via e-mail of mondeling worden aangemeld bij de
MM-commissie: MurphyMania2007@gmail.com. De commissie
zal daaruit een selectie van uitvoerbare en veelbelovende ideeën
selecteren. Die zullen vervolgens op het webforum worden
gepresenteerd, zodat jullie er met jullie stem over kunnen beslissen
wie de tegoedbon in de wacht sleept. Als dat geen goede reden is
om eens een avondje te zitten brainstormen!
Verdere info op:
MurphyMania2007@murphysheroes.nl
en
www.murphysheroes.nl
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Bag the Hun, Rules for WW2 aerial combat
Wat is het?
Het is een miniatuurspel waarin je met
kleine vliegtuigmodellen luchtslagen
kunt naspelen uit de Tweede Wereld
Oorlog. De regels kun je als PDF
bestellen bij de “Too fat Lardies”
(www.toofatlardies. co.uk), de figuren
zijn
van
“Tumbling
Dice”
(http://tumblingdiceuk.com/aircraft.ht
ml) en moet je zelf kopen.
Bijvoorbeeld bij Tumbling Dice zelf of
bij
“Dom’s
Decals”
(www.domsdecals.com). Bij deze
laatste kun je ook de plakplaatjes
oftewel decals kopen die op de
vliegtuigen geplakt worden om aan te geven van welk land ze zijn.
Verder heb je nog zeshoekige standaardjes (verkrijgbaar bij Litko
www.litkoaero.com.of bij Games Workshop) nodig en piepkleine
magneetjes (bij www.supermagnete.de) .
Het helpt als je zelf nog een kleed hebt met zeshoekjes erop van
drie tot 4 cm doorsnee. Deze kleden waren vroeger te verkrijgen bij
battlescape.
Nu
Mondayknight
productions
(www.mondayknight.com)
Verder heb je d6- en (zeszijdige dobbelstenen), een d4 (vierzijdige
dobbelsteen)en een d10 (tienzijdige dobbelsteen) nodig.
Wie heeft het gemaakt?
Het is een product van de Too Fat Lardies en geschreven door
Nick Skinner.
Wat zit erin?
Zoals gezegd is het een boekje van 28 pagina’s met wat kleuren
plaatjes inclusief een Quick Reference Sheet waarop de
belangrijkste regels kort opgeschreven staan. Je krijgt de regels
na betaling als PDF toegestuurd en moet ze nog zelf uitprinten.
De figuren van Tumbling Dice zijn redelijk goed, hoewel een paar
details niet helemaal kloppen. Op deze schaal zie je dat echter
nauwelijks.
De decals van Dom Skelton zijn erg mooi. Je zou willen dat de man
niet alleen insignia maakte maar ook nummers en slogans maar hij
beweert dat hij ook nog een leven heeft en moet werken en zo.
Wat is het doel?
Je kunt verschillende scenario’s verzinnen en dat hebben de Too
Fat Lardies ook gedaan. Ze brengen zelf nog enkele boekjes uit

14

Murphy’s Law

met scenario’s voor Bag the Hun. Je kunt ze echter ook heel goed
zelf verzinnen.
Een ontmoeting van twee groepen jachtvliegtuigen of een
bombardeer missie waarbij de ene kant bijvoorbeeld een brug moet
vernietigen
en
een
escorte
van
jachtvliegtuigen
de
bommenwerpers moet beschermen, terwijl de vijand met
jachtvliegtuigen moet voorkomen dat de bruggen eraan gaan.
Achtergrond van het spel
Deze regelset speelt zich af in de Tweede Wereldoorlog en alle
gebieden waar luchtgevechten hebben plaatsgevonden kunnen als
achtergrond dienen. Zowel de Slag om Engeland als de gevechten
aan het Oostfront en acties in Afrika en boven de Stille Oceaan
komen in aanmerking. Kortom overal waar in die tijd is gevochten.
Hoe gaat het?
Voorbereiding: de figuren
Eerst moet je een magneetje plakken onder je vliegtuigje. En een
magneetje op het bovenste deel van het pootje van de
standaardjes. Wel zo natuurlijk dat ze elkaar niet afstoten. Als je
een standaardje leent van een van de mensen die al bezig zijn kun
je ervoor zorgen dat alle vliegtuigjes op alle standaardje passen op
de club door jouw magneetjes ook zo te plakken.
Wij hebben op het platte deel van het standaardje in elke hoek met
wrijfletters van Decadry een nummer geplakt van 1 t/m 6. Door het
vliegtuigje met de staart naar het juiste getal te zetten kun je
aangeven hoe hoog je vliegtuigje vliegt. Je kunt ook een
dobbelsteen
neerleggen
op
je
standaardje
maar
ervaring leert dat het
nog
wel
een
verwarrend wordt bij
grote lucht slagen en
dat dobbelstenen nog
wel eens omrollen en dan weet je niet meer hoe hoog hij vloog.
Dan zul je toch de vliegtuigjes moeten beschilderen. Gelukkig kan
dat vrij simpel. Een aantal sites die je helpen bij het uitzoeken van
kleuren zijn: Wings Palette http://wp.scn.ru/enmarkings, Colour
reference charts:
http;//ipmsstockholm.org/colorcharts/colorcharts.asp en
warbirdcolors http://www.warbirdcolors.com.
De eerste is een Russische site (met engelse teksten) waarbij van
bijna alle vliegtuigen kunt uitzoeken in welke kleuren en patronen
ze ooit geschilderd zijn. Met behulp van de tweede site kun je
uitzoeken welke kleur wat is en op de derde site krijg je dan een
nummer die je kunt relateren aan bijvoorbeeld Humbrol of Vallejo
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verf. De vliegtuigjes zijn zo klein dat een beetje kleurverschil niet
heel erg uitmaakt. Je kunt het zo simpel of zo ingewikkeld maken
als je wilt.
Je kunt natuurlijk ook een boekje pakken maar zogenaamde
artist’s impressions zijn soms nogal vaag.
Wij gebruiken op de club gekleurde ringetjes (gemaakt van
gekleurde rietjes die in stukjes zijn geknipt om aan te geven welk
vliegtuig wat is en bij welke formatie ze horen.
Voorbereiding: het spel
Vliegtuigen beginnen als formaties. Een formatie bestaat uit 2 , 3
of 4 vliegtuigen en dat hangt af van de tactiek van het land in
kwestie. In het begin van de oorlog vliegt bijna iedereen in ‘vics’
ofwel een formatie van drie vliegtuigen in v- vorm. Elke formatie
krijgt twee kaartje of in ons geval fiches toegewezen. De eerste
geeft aan dat een formatie mag vliegen, de tweede dat de formatie
mag schieten.
Voor elke kant zijn er ook nog andere kaartjes, waarover later
meer. De kaartjes /fiches bepalen wie wanneer aan de beurt komt
en wat hij of zij mag doen. Iedereen komt altijd aan de beurt, je
weet alleen niet wanneer.
Elk
vliegtuig
heeft bepaalde eigenschappen; snelheid,
manoeuvreerbaarheid, maximale hoogte, hoe hard hij kan klimmen
of dalen, stevigheid, grootte en wapens.
De snelheid geeft aan hoeveel zeshoekjes het vliegtuig normaal
mag bewegen: de basissnelheid. Daar mag je nog een d4 bij
gooien.
Manoeuvreerbaarheid speelt mee bij het ontwijken van vijandelijke
kogels.
De hoogte is ingedeeld in 6 banden vanaf 0 (op de grond) tot en
met 30,000 feet en hoger. De meeste vliegtuigen kunnen 1 tot 2
banden klimmen of dalen in een beurt. Klimmen kost wel snelheid,
dalen levert snelheid
op.
Hoe
steviger
een
vliegtuig
is
hoe
moeilijker het wordt om
hem te beschadigen, en
hoe groter het vliegtuig
is hoe makkelijker je
hem kunt raken.
Verder
heeft
elk
vliegtuig
(behalve
verkenningsvliegtuigen)
nog wapens. Je kunt
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maximaal 8 hokjes vooruit schieten. Bommenwerpers hebben een
iets ruimere schiethoek.
Hoe hoger de schietfactor hoe hoger het aantal dobbelstenen die je
krijgt en hoe groter de kans dat je schade doet.
Bovendien hebben de vliegtuigen geen onbeperkte hoeveelheid
munitie. Je hebt maar een bepaald aantal schietseconden en
daarna is het op.
Dit soort gegevens hebben wij op geplastificeerde kaartjes gezet
waarop je ook de kwaliteit van de piloot en eventueel het nummer
van het vliegtuig kunt schrijven met uitwisbare inkt. Je kunt daarop
de schietseconden afstrepen en de schade opschrijven die je
vliegtuig krijgt.
Er zijn vijf soorten piloten: van Sprog (ongetraind en zo goed als
waardeloos) via veteran (ervaren en betrouwbaar) tot en met Top
Ace (ronduit eng). De kwaliteit van de piloot bepaalt je “luck” geluk.
Je kunt geluk met vliegen hebben (dan ontwijk je net dat ene schot)
of geluk met schieten (je doet meer schade). Of juist niet,
natuurlijk, als je sprog bent.
Het spel
Wij
spelen
met
fiches die in een
grote zak gaan en
een
voor
een
getrokken worden.
Deze fiches bepalen
wie wat wanneer
mag doen
Als
Bewegen:
bijvoorbeeld
het
fiche
“Fly green
flight”
getrokken
wordt mag de formatie “green flight” vliegen. De formatie leider
beweegt eerst. Om in formatie te blijven moeten de anderen een
dobbelsteen gooien. Veteranen en regulars hebben daar meestal
geen moeite mee, sprogs daarentegen doen bijna nooit wat je zegt.
De snelheid die je gaat is je basissnelheid in hexen, eventueel met
een d4 erbij. Er zijn drie soorten manoeuvres die je kunt uitvoeren:
easy, tricky en hard. Veterans en hoger kunnen alles zonder
problemen, sprogs moeten testen voor tricky en hard manoeuvres
en regulars moeten ook testen voor hard manoeuvres. Lukt het niet
dan ga je recht vooruit op basissnelheid. Je doel is om het liefst
recht achter een vijandelijk toestel te komen, dan moet je nog een
“get on the tail” test doen en als dat lukt kun je als je mag schieten
terwijl je nog achterop de staart van je vijand zit extra veel
dobbelstenen gooien bij het schieten.
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Als je vijand beweegt moet je testen op je hem kunt volgen. De
vijand zal proberen je af te schudden door moeilijke manoeuvres
uit te voeren. Haal je je test niet, jammer dan. Haal je hem wel dan
beweeg je gewoon mee.
Schieten: als jouw schietfiche getrokken wordt mag je als je nog
munitie hebt en een vijand in het vizier hebt schieten.
Je telt je schietfactoren op: Basisschietfactor van je vliegtuig plus je
geluk, de afstand tot je vijand (hoe dichter bij hoe beter), de grootte
van je vijand, de kwaliteit van je piloot en of je een wingman (een
maatje die je flank
dekt) hebt, wat de
vijand aan het doen
is
en
hoeveel
seconden je schiet.
Dat laatste hangt af
van de hoeveelheid
munitie die je hebt
(je kunt geen 8
seconden schieten
als je er nog maar 5
hebt) en hoe je komt
aanvliegen.
Het getal dat daaruit komt is het aantal dobbelstenen dat je krijgt.
Vijven en zessen zijn raak. Tel ook het aantal enen. Als je meer
enen hebt dan vijven of zessen is je wapen geblokkeerd en kun je
minder goed schieten.
De verdediger mag dan proberen zijn vliegtuig te redden. Zijn
manoeuvreerbaarheid, de afstand tot de schutter en zijn geluk
bepalen zijn hoeveelheid dobbelstenen. Vijven en zessen zijn goed.
Het verschil tussen die twee uitkomsten bepaalt of de verdediger
schade heeft. Dit zoek je op in een tabel. Bij de uitkomst C (critical)
of 2 C (double critical) gooit de aanvaller een d10 op de schade
tabel en die bepaalt wat er met het vliegtuig aan de hand is. Dit kan
variëren van “vreselijk geschrokken maar verder niets aan de hand
“tot met “vliegtuig explodeert” en van alles ertussenin.
Characters Een piloot met een naam (dat kan een ace zijn maar
hoeft niet) heeft zijn eigen kaartje. Er zijn ook algemene kaartjes
met Junior Ace en Top Ace erop. Als zo’n fiche getrokken wordt
kan de piloot zelf wat doen of zijn formatie wat laten doen, als deze
tenminste nog in formatie is.
Bale out Als het heel erg fout gaat met je vliegtuig kun je bij dit
fiche proberen uit te stappen.
Andere Fiches: Er is voor elk land een fiche waarmee deze natie
een flight die nog in formatie is mag bewegen. Ook is er een die de
formatie die het hoogst vliegt extra laat bewegen. Luchtafweer
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fiches activeren de luchtafweer en die schiet op iedereen in bereik
dus ook op vriendjes. Je kunt nog andere fiches invoegen als dat
nodig mocht zijn.
Einde van het spel
Het spel eindigt als de ene partij geen vliegtuigen meer heeft of
beide partijen door hun munitie heen zijn, of omdat het doel bereikt
is (bijvoorbeeld: de bruggen zijn vernietigd) ofwel omdat de tijd op
is en we naar huis moeten.
Conclusie
Niet voor niets hebben we de afgelopen vijf of zes weken niets
anders dan Bag the Hun gespeeld. Het is een leuk spel, hoewel ik
nog steeds moeite heb met bepaalde manoeuvres. Maar ik ben
dan ook hopelijk wat dat betreft.
De regelset bevat wat slordigheden, spelfouten e.d. en de Quick
Reference sheet bevat weer niet alle gegevens die er opzouden
moeten staan. Het is jammer dat je de gegevens van de vliegtuigen
uit verschillende boekjes moet halen en er bijvoorbeeld voor de
Russen niet is aangegeven hoeveel seconden munitie ze hebben.
Dat hebben we zelf moeten uitpuzzelen. We hebben op de
vereniging inmiddels een masterlijst beschikbaar
Niettemin een leuk spel. En er bestaat ook nog een Eerste Wereld
Oorlog variant: “Algernon Pulls it Off”.
Petra Schulein-Coret.
(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

19

Murphy’s Law

Dice Weirdos
The following tale of dice-daring comes to us from
Dave Noonan, DMing a campaign with Stephen
Schubert playing the role of a knife-throwing
PC.According to Dave, at the end of one encounter the
PCs watched as their drow nemesis used a fly spell to
escape yet again. By the time the PCs finished off his
minions, the drow had already flown some distance
away.
Yet at their feet, one of the slain minions had a bow in
its possession…
Stephen’s character, a knife thrower, happened to have Rapid Shot and other
ranged feats—so he grabbed hold of the bow. Sure, it would take a natural 20 to hit
the drow, but why not give it a try?
Stephen rolled. And of course, it was a natural 20. But the story doesn’t end there.
He rolls again. Another 20. And again—another 20.
Assuming his drow to be safe, Dave instead watched as Stephen Schubert rolled
five, yes five, natural 20s in a row. Suddenly, a very dead drow hung in the air…
Iconic to D&D are its strange, oddly-shaped dice. And so today, we look at this
crucial element of the game—specifically, at the practice (some call it a science,
others an art) of rolling these dice. We all have our rituals, superstitions and beliefs.
In today’s column, we reveal dice rolling “secrets” from inside the halls of R&D and
WotC, and invite you to share your own.
Probability
What are the odds of rolling five natural 20s in a row? Ask this website’s developer,
and (somewhat) tongue-in-cheek, Mark Jindra will tell you that it’s a straight 5%
chance to roll a 20 every time, regardless of what you rolled before; in essence,
that dice “reset” each time they’re picked up.
But probability doesn’t quite work that way, does it? It looks at the odds of numbers
occurring over time, and calculates that rolling five 20s in a row would be a 1 in
3,200,000 chance (that is: 1/20 x 1/20 x 1/20 x 1/20 x 1/20).
Hot Streaks
Still, there must be more to rolling 20s besides a pure numbers game, right? At
least, we all like to believe this to be true... even, at times, the most rationale
among us. Athletes find their zone, draining 3-point shot after shot. Casino players
are loath to leave a hot seat at the table when they’re being dealt nothing but good
cards. These are all variations on the theme of luck, and in many cases very
important rituals come into play to keep these streaks alive. MLB pitchers might not
shave during their hot streak. Card players might pick up or look at their cards only
a certain way…
Superstitions don’t stop at dice, either. Just ask the other WotC website producers.
According to magicthegathering.com’s Scott Johns, Magic player Jon Becker won’t
shake anyone’s hand before a match, not out of poor sportsmanship, but a sense
that doing so will bring him bad luck (prompting Scott to intentionally offer his hand
before every match with him, to Jon’s continued annoyance). Greg Collins relates
how Mike Flores won’t eat during a tournament ever since winning a Magic qualifier
this way.
And when Erik Olsen worked at his gaming store, rumor started that it was bad luck
if he ever touched a sealed case of L5R cards—to the point where players would
come in and insist that his girlfriend unload the truck when new shipments arrived
(much to her delight, I'm sure).
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It’s much the same with D&D. We all know there’s more to rolling a natural 20 than
a simple 5% chance every time. It’s all about the dice—the way we roll them, the
way we treat them—that can affect this chance, either positively or negatively.
WotC Dice Rollers
So what do the folks here at WotC do, to improve their dice rolling?
Gwendolyn Kestrel: With my incarnate, I like to color code my dice: red d6s for
mantle of flame, green d20 and d6s for dissolving spittle, etc.
We’re playing again this weekend. I’m pretty sure that if he manages another crit or
two, those dice may never get back into the jar again.
Mike Mearls:
(1) I always set my dice to stand with the highest number facing up. That trains the
dice to roll high.
2) I have a starting lineup that I pull out of my bag. I start with one of my blood red
d20s. The key lies in knowing when to go to the bullpen. A die can give you a
bunch of good rolls in a row, but if it tires out you don’t want to sling it that fifth time
when it’s ready to pop out a 1. Other times, you want to take one for the team and
roll lots of poor results, and let the good luck keep sliding to the other players. It all
depends on the circumstances. On top of all this, you don’t want to pull a starter too
soon. You can’t toss a faithful die just because it turns up a single 1.
(3) One of the really important things you have to do is alternate die colors. If that
red d20 is spent, don’t go for another red. I try to go across the color spectrum with
green, or maybe blue if I really need to change my luck.
(4) For D&D Minis, I bring only one die to the game. That lets the die know that I’m
sticking with it through thick and thin. I drew a horrible warband for the latest
league, but I still went 2 wins, 3 losses. On top of that, I pulled a hill giant barbarian
and Shuluth in the booster I got for playing five games. I’m pretty sure that the Dice
Gods rewarded my faith with that booster.
(5) If a die is done, do not put in back in your die bag. You got to air it out, let that
bad luck dissipate. Try to push unlucky dice as close to the DM as possible.
(6) Never ever ever roll your damage dice at the same time as your attack, or roll
multiple attacks at the same time. People say this method speeds up the game. In
reality, all it does is take your good damage luck and mingle it with your bad d20
luck. I have seen more people roll max or near max damage on a 1 or 2 on their
d20 than I care to recall. There’s no better way to anger the Dice Gods. Seriously,
rolling damage when you roll your attack is presumptuous. You’re telling Fate that
you assume you’re going to hit. Roll the dice only when you must, or if you need to
test a die to see how it’s feeling.
(7) That reminds me, I like to test my dice. Give ‘em a few rolls to warm up, work
those 1s out of their system. Natural 20s on warm-ups are a good sign. It shows
that the die is ready to impress.
8) Pick the right die for the job. I have a few sets of enormous dice that I use only
with my Living Greyhawk characters. The blue set I bought for the Temple of
Elemental Evil event at Origins ’01 is reserved solely for my halfling rogue in LG
play. He survived to level 4 (and that was back in the day when a sack with 100 gp
was a treasure worth a cert, and we liked it!). Don’t tell me about your “adventure
records” and “treasure based on level”. I had a masterwork light crossbow and a
thunderstone, and that’s all I needed to kill that howler, his stupid ogre buddy, and
that half-elf ranger!
(9) Finally, for DMs: Always make critical rolls in front of the players. If you roll
behind the screen too much, your dice will grow shy and they won’t perform as well
when you play.
It Was the Best of Rolls
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Back in the 2.0 days, I rolled a paladin with absolutely great stats, including an
18/00 Strength. All the rolls were made with the DM and players watching, but with
that 18/00, the DM claimed he missed the roll. My fellow players howled in protest,
but he was DM, so I rolled again, this time ensuring he was watching.
Bam! Another 18. The DM grimaced while the players chuckled, and I rolled the
dice for the exceptional score.
Bam! Another “00”.
Thus was born "Ahnold", my übermensch of a paladin.
--Patrick
It Was the Worst of Rolls
I'm not sure if this counts as a dice story or not, but I can recount many events
where my luck (or lack thereof) with dice unparalleled. A few highlights:
•
I have rolled five consecutive "1"s in game on a d20.
•
Recently, our gaming group returned from a three month hiatus. My first two
rolls on the d20: 1 for initiative (no positive modifiers) and 1 on the first attack
roll.
•
When one of the gamers purchased a new kitchen table, he allowed me to
christen it by having the first roll (perhaps to allow my luck to change): it was a
"1" on a d20.
•
Most notably, I recently got a fortune cookie that stated: "The best roll of the
dice is to throw them away."
•
My luck is so consistently bad that my group has allowed me to roll 2d12 and
add the result in place of a d20. That's why I always play a cleric. Even if you
botch a roll on a cure spell, you're still healing the barbarian one point per die.
--Brown
Bad Dice! Bad Dice!
have to punish dice that consistently roll bad as an example to the other dice I own.
What I do is throw the offending die in a large body of water. The bigger the body of
water, the better. I was in the U.S. Navy for 6 years; as it stands now I have one
d20 in the Atlantic Ocean, one d20 in the Indian Ocean, and two d20s in the Pacific
ocean (one near Oahu, HI, and one near Adak, AK), and one d20 in the Huron
River in Michigan.
–James
And Finally
During play, a fellow player had the tendency to shout a rather obscene name for a
prostitute whenever his dice happened to roll low. After a couple sessions with him I
suggested rather snarkily that he pay his dice, and that maybe he'd have better
luck. I then handed him a quarter. He laughed and set the quarter down next to the
die. His next roll was a 20. Being rather superstitious he set down another quarter
next turn, and again rolled high. By the end of the night we all sat in rapt
amazement as, so long as he paid his dice, he never seemed to roll under a 15.
While this hasn't held true for subsequent gaming sessions, said player has been
know to bring some spare change along with him to game night.
–Andrew
Plus, our favorite quote on the subject:
I have never met a player without some superstition. We are all a little unstable that
way.
–Daniel
(Van de Website van Wizards of the Coast)

22

Murphy’s Law

(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
AEU = AVIATION ELITE UNITS
CAM = CAMPAIGN
COM = COMBAT AIRCRAFT
ELI = ELITE
ESS = ESSENTIAL HISTORIES
FOR = FORTRESS
MAA = MEN-AT-ARMS
MOD = OSPREY MODELLING
MAN = MODELLING MANUALS
NVG = NEW VANGUARD
OOB = ORDER OF BATTLE
WAR = WARRIOR

20.00 *
23.50
19.50 *
20.00 *
17.00
17.00
17.00
15.00
19.00
20.00
15.00
23.50
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
Verzetsmuseum in Overloon

Vlakbij de ingang, P+P bij Brenncarrier (Foto Rob Koppendraier)

Ze hebben diorama’s gebouwd, o.a van de invasie
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Diorama Invasie

Mutsjes voor de paarden van de limbers in de Russische winter
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Mijn favoriete tank: de T34 in wintercamouflage

Ze hebben ook wat voertuigen van na de Tweede Wereldoorlog
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