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VAN DE REDAKTIE
Beste Lezers,
Dit zou zomer moeten zijn in
Nederland. Afgezien van wat
hete dagen in het begin (te
heet wat mij betreft) was er
alleen
maar
regen
en
miezerigheid tot op heden. Een
voordeel heeft dat wel: er zijn
weinig wespen. En je kunt met
een gerust hart binnen gaan
zitten schilderen zonder in de
verleiding te komen buiten in de zon te gaan zitten niksen…
Tijd, en meer dan tijd voor een nieuwe Law dus.
We gaan weer een nieuw beurzen seizoen tegemoet. De grote
spellenshow in Essen komt er weer aan en daarna Crisis. Tegen
die tijd dient onze Quar demo af te zijn. Ik ben me op dit moment
aan het bedenken hoe ik amfibische cavalerie maak….
Ondertussen heb ik ook niet stilgezeten, er zijn cowgirls
geschilderd (op dit moment bijna af) die mee gaan doen in ons
eerste spelletje Legends of the Old West. Tussen neus en lippen
door krijgt ook die ene dwerg wat verf en zit ik me te vergapen aan
een aantal uitbreidingssets voor Arkham Horror. Dit laatste is een
leuk spel dat al wat langer uit is. Zo gauw ik de uitbreidingssets
heb uitgeprobeerd zal ik er iets over schrijven.
Wat kan ik nog meer zeggen? Op ons balkon staat anderhalve
centimeter water (ramen zemen wordt dus voorlopig niets), de
wolken trekken alweer samen, dus tijd om mijn schilderlampje aan
te doen en maar weer iets nuttigs te gaan doen.
Lees en speel ze,
Petra Schulein-Coret.
De deadline voor het volgende nummer is: eind oktober 2008
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Bericht van Boven
Afgelopen Algemene Vergadering ben ik
dus niet verkozen tot voorzitter van de
vereniging. Hoe en waarom is niet zo
heel belangrijk, wel dat kennis van de
statuten en het huishoudelijk reglement
geen nutteloze balast is. Ze staan op het
Murphy's
Heroes
forum
(http://z9.invisionfree.com/MurphysHeroe
s/)
en
in
de
Yahoo-groep
(http://games.groups.yahoo.com/group/M
urphysHeroes/).
Ter compromis, maar dat heeft dus geen
enkele rechtsgeldigheid, ben ik dan maar tot interim-coach, of hoe
je het ook wil noemen, geaccepteerd. Inmiddels is wel duidelijk
wanneer jullie leden de kans krijgen om uiteindelijk dan toch over
het voorzitterschap te beslissen. Zaterdag 29 november zal er
weer een Algemene Vergadering zijn. Naast de verkiezing van een
nieuwe voorzitter zullen ook de functies van secretaris en gewoon
bestuurslid (2 x) verkiesbaar zijn. Iedereen die zich voor de club wil
inspannen is dus van harte welkom om zich bij het bestuur aan te
melden als kandidaat.
Op de agenda zullen verder staan de begroting en de andere
plannen voor 2009, het lustrumjaar.
Een aantal van de
voornemens die ik eerder dit jaar heb aangekondigd zullen dan
ook uitgewerkt zijn en aan jullie goedkeuring worden voorgelegd.
Allereerst de financiën. De situatie met Delftstede is op het
moment weer redelijk overzichtelijk. We betalen nu een vast
bedrag per bijeenkomst, maar wel met het risico dat we er op het
laatste moment achterkomen dat er een speldag uitvalt omdat er
andere huurders zijn. Dat is het laatste halfjaar twee keer
voorgekomen. Spijtig, maar gezien de deal nog niet zo heel
dramatisch. Hopelijk blijft het komend halfjaar op dit niveau. Het
bestuur houdt wel rekening met de mogelijkheid dat we naar
vervangende ruimte moeten zoeken, maar dat lijkt nu niet heel
dringend en eerlijk gezegd zijn de alternatieven dungezaaid en op
dit moment zeker niet gunstiger.
Het betekent in ieder geval wel dat de kosten voor de vereniging
het afgelopen jaar flink zijn toegenomen, en daar staan geen
nieuwe inkomsten tegenover. De contributie zal komend jaar dus
waarschijnlijk omhoog moeten, maar hoeveel is nog de vraag. Als
we het aantal leden kunnen uitbreiden kunnen we de extra kosten
over meer portemonnees spreiden. Welk mooier argument dan dat
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om je vrienden eens mee te slepen naar Murphy's en ze te
interesseren voor een lidmaatschap?
Zeg dus niet dat er niks te beslissen valt op die vergadering! Het
mooiste is dat diezelfde dag ook de Zombiekilogame zal
plaatsvinden, dus je bent er toch. Als we het dan toch over de
agenda hebben: we willen het weer makkelijker maken voor leden
om te weten wat er op de agenda staat. Vandaar dat er voortaan
op elke speldag een bord wordt geplaatst waarop de activiteiten
voor de komende maanden staan aangegeven, met daarbij
hoeveel spelers benodigd zijn. Deze informatie komt vervolgens
ook op de website (http://www.murphysheroes.nl/). Zet het er dus
op als je iets van plan bent.
Verder hebben we laatstelijk contact gehad met online
spellenwinkel Eternal War (http://www.eternalwar.nl/, ook al
bekend van Murphy Mania). Zij willen graag met ons een aantal
demonstraties en toernooien van nieuwe spellen (bijvoorbeeld
miniatuur wargames AT43 en Anima, maar ook kaartspellen als
Yu-Gi-Oh) organiseren. De eerste daarvan zal mogelijk op 1
november plaatsvinden, in de vorm van een World of Warcraft
(kaartspel) -toernooi. Mocht je geïnteresseerd zijn, hou de site en
forum dan wel Yahoo-groep in de gaten. Begin september hopen
we meer duidelijkheid te scheppen op dit gebied.
Op de club is er 30 augustus een grote Vis Magicaslag voor de
fantasyliefhebbers, op 4 oktober een potje ouderwets Civilization
en op 29 november de Zombiekilogame! En wat zijn dat toch voor
geruchten over een Warhammer Fantasy competitie?
Verder zit ook het conventieseizoen er weer aan te komen, met
Essen 24-26 oktober, Crisis op 8 november en het
Spellenspektakel de week erna. Dan ook nog megagames in
Engeland op 20 september (Chinese Warlords in de 1920s) en 22
november (roleplay in 19e eeuws Londen).
Genoeg te doen, lijkt me. Dus..
Speel ze!
Jurriën de Jong (Interim crisis vice voorzitter met adviserende
functie)
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Het Portret
Deel III
De week verstreek, zoals weken dat
doen, voor mijn tante een lome
zomerweek
waarin niet veel
gebeurde, voor mij een week met
niesen en proesten en het dagboek
van mijn tante. Er was onrust in
Europa in die dagen, waar niemand
in New England (althans niet in het
dorpje waar mijn tante verbleef) zich
erg druk om maakte. En er kwam
een brief van Mijnheer waarin hij
berichtte dat het toch allemaal wat langer ging duren en dat het
wel september kon worden voor hij terug was. Tante stuurde een
van haar kaartjes aan haar familie en informeerde naar haar
jongste zusje (mijn moeder) die net tien jaar oud was geworden.
Ze was het hele schilderijtje compleet vergeten toen ze bij de
achterdeur werd opgewacht door de oude Vanderwal die een in
bruin papier verpakt pakketje bij zich had.
“Goedemorgen, Miss,” zei de oude man terwijl hij zijn hoed afnam,
“het is klaar.” En hij gaf haar nogal abrupt het pakketje in zijn
armen. Toen mijn tante vroeg wat zij hem schuldig was wreef hij
met zijn rimpelige handen over zijn ogen en mompelde: “ Voor jou,
Miss, niets. Helemaal niets.” En voor ze daar ook maar iets op kon
zeggen schuifelde hij al richting het tuinhek.
Mevrouw was die dag toevallig niet ziek en ze had zich in haar
hoofd gehaald dat het huis een grote beurt moest krijgen. Tante
Irene had dan ook weinig tijd om naar het schilderij te kijken. ’sAvonds viel ze doodmoe in bed zonder het pakketje uitgepakt te
hebben. En de volgende dag was niet veel beter.
Maar in haar dagboek merkte ze op dat ze zo raar gedroomd had.
Niet meer dan dat. Maar het feit dat tante Irene nooit iets over haar
dromen zei maakte het wel opmerkelijk.
Uiteindelijk struikelde ze zowat over het ding voor ze het
opendeed, het stond namelijk nog steeds tegen haar nachtkastje.
Enigszins geïrriteerd maakte ze het op en ze vertelt dat ze niet
meer goed wist waarom ze zo geïnteresseerd was geweest in het
schilderij. Totdat ze er een blik op wierp. De oude man had het
schilderij niet alleen voorzien van een nieuwe lijst, hij had het ook
schoongemaakt.
Een merkwaardige emotie overrompelde haar. Ze schreef erover
in haar dagboek: “Het was alsof een vertrouwde en geliefde
persoon weer bij mij was terug gekeerd.”
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Die nacht droomde ze over het huis in het schilderij. Het was
subtiel anders dan het huis waarin ze woonde. De kamers waren
anders ingericht en er was geen elektriciteit of zo. Er waren
olielampjes en kaarsen om de gangen te verlichten. Maar in haar
droom was het dag. Ze dwaalde door het huis totdat ze in de tuin
kwam. Ook die was subtiel anders, hoewel mijn tante niet goed
kon ontdekken waarom. Haar weg leidde naar een stenen bankje
dat in een wat afgelegen hoek van de tuin stond, vlakbij een
fontein die het in werkelijkheid niet deed, maar nu vrolijk klaterde.
Hier besloot ze even te gaan zitten en al doende merkte ze op dat
ze een jurk aan had van een zalmroze kleur en een model dat
allang niet meer in de mode was. De kleur was wel mooi, schreef
ze in haar dagboek, maar de stof was te duur voor iemand van
haar stand. Het was maar goed dat Mevrouw haar niet zag want
dit gaf natuurlijk geen pas.
Terwijl ze dit overdacht en liefkozend haar hand over de
zalmkleurige zijde liet gaan kwam er een man aanlopen. Het was
een jonge man in kleding van lang geleden. Hij had een soort van
schort aan met verfvlekken erop.
Hij vroeg of hij wat water mocht. Tenminste die indruk kreeg ze.
Het was moeilijk te verstaan, alsof de fontein en de vogels om haar
heen alles overstemden.
Ze knikte en de jonge man glimlachte naar haar.
“Het was natuurlijk een droom,” schreef mijn tante, “ en dromen
zijn onzin. Dus was het onzin dat ik op dat moment verlangde dat
hij naast mij kwam zitten. Volslagen onzin.”
En meer schreef ze niet over die droom. Pagina’s daarna zijn
volgeschreven met zakelijke, en haast saaie mededelingen. Totdat
ze op een gegeven moment zichzelf tegen haar Mevrouw hoort
zeggen dat het jammer is dat de fontein niet werkt.
Haar Mevrouw keek haar verbaasd aan. “Ik wist niet dat je zo van
fonteinen hield?”
Tante Irene merkt op dat ze geen flauw idee had waarom ze dat
had gezegd en die nacht slaapt ze slecht. Ze vertelt niet over wat
ze gedroomd heeft, alleen dat ze de volgende ochtend doodmoe
was. En hetzelfde gebeurde drie nachten achter elkaar.
Haar Mevrouw ziet haar gapen tijdens haar dagelijkse bezigheden
en stuurt haar naar bed.
“Je werkt te hard,” zei ze, “ en je gunt jezelf te weinig rust. Ga nou
maar gewoon een uurtje liggen en dan voel je je vanzelf weer
beter.”
Mijn tante had er weinig verrouwen in maar deed toch maar wat
haar werd opgedragen.
Het volgende zal ik mijn tante in haar eigen woorden laten
vertellen.
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Ik werd wakker vanwege een schot. Zo klonk het althans. Mijn

eerste gedachte was dat Mevrouw in gevaar was, dus ik schoot
overeind en rende, zonder mijn schoenen aan te doen en slechts
gekleed in mijn nachthemd met daarover een ochtendjas, naar
beneden.
Daar stonden een aantal vreemde mannen in ouderwetse
kostuums. Ze hadden ruzie. Wat ze zeiden kon ik niet verstaan
maar er klonk grote woede uit. Ik vroeg mij af wat deze mensen
allemaal deden in het huis dat Mevrouw bewoonde. En toen zag ik
hem weer. Dit keer droeg hij geen schilderschort maar een net
kostuum, net als een aantal andere jonge mannen om hem heen
die zoveel op hem leken dat het wel zijn broers moesten zijn. En
de wat gezette, oudere man die hem bars toesprak was
ongetwijfeld zijn vader.
Geen van allen droeg een wapen, maar een rijk versierde vaas die
ik nog nooit in huis had gezien lag in stukken aan de voeten van
de jonge man die ik bij de fontein had gezien. Dat was kennelijk de
bron van de herrie.
De ruzie eindigde met een woedende uitspraak van de jonge man
van de fontein die daarop stampvoetend de deur uitliep.
Zonder dat ik wist wat ik deed liep ik langzaam de laatste treden
naar beneden en volgde hem de deur uit.
Eenmaal buiten kostte het me even om te wennen aan het felle
licht en ik veegde een lok haar uit mijn ogen. De jonge man was
nergens te bekennen en ik volgde het pad dat naar de fontein liep.
Mijn zijden rokken (ik droeg ineens weer een japon) ritselden tegen
de takken aan de rand van het pad.
Daar bij de fontein stond hij. Hij draaide zich om en keek me aan.
“Hij zal me nooit accepteren,” zei hij, “terwijl het niet mijn schuld is
dat ik een bastaard ben.’ Hij glimlachte. “Maar jij weet wel beter,
niet waar.”
Toen mijn tante haar ogen opendeed zat ze op het stenen bankje
bij de fontein in haar nachtpon.
Mijn tante had nog nooit geslaapwandeld en,- zo vermeldde ze
kort en resoluut in haar dagboek,- niemand van haar familie leed
aan die kwaal.
Ze weet het aan de vreemde omgeving en aan het onbekende
eten. En ze nam zich voor niet meer aan die onzin te denken.
Negeren, die hap, dan ging het vanzelf wel over.
Ondertussen werden de berichten uit Europa dreigender en
Mevrouw ontving een brief van haar man waarin hij schreef dat hij
zich grote zorgen maakte over de toekomst.
September naderde. En Mevrouw verheugde zich op de terugkeer
van haar man. Haar vreugde zorgde ervoor dat ze zich beter
voelde dan ooit en dus had mijn tante het druk. Alles moest in orde
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zijn voor als Mijnheer thuiskwam. Dat het gezelschap niet lang
daarna zou vertrekken naar een ander deel van de Verenigde
Staten deed even niet terzake. Tante Irene had weinig tijd om in
haar dagboek te schrijven. Behalve dan dat ze het huis zou
missen.
Op een dag werd ze door haar Mevrouw naar het dorp gestuurd
om de post op te halen. Het meisje dat haar hielp (ze werkte daar
pas, zo te zien) vroeg of haar naam Irene was. Toen mijn tante dat
bevestigde kreeg ze een vergeelde envelop aangereikt, waarop
met sierlijke letters Irene stond geschreven. Mijn tante had nog
meer te doen en had dus weinig zin om terug te gaan toen de
oudere dame die het postagentschap leidde haar nariep.
Pas later die avond had ze tijd om de oude vergeelde envelop te
bekijken en zich af te vragen waarom ze die eigenlijk had
gekregen.
Er stond alleen haar naam op. Nou ja, de naam Irene dan. Maar
dus geen achternaam. En ook geen afzender. Dat zal dan wel de
reden zijn dat die brief nooit bezorgd is, dacht ze nog. Ze had het
ding vast per vergissing gekregen. Morgen, zo nam ze zich voor
zou ze de brief terugbrengen naar het postkantoor.
Maar voordat ze het wist had ze de brief opengemaakt. En na
enige aarzeling begon ze hem te lezen.
Vertaald uit het Engels stond er:
Mijn liefste Irene,
Nu ik weet dat je binnenkort weggaat, moet ik je wel schrijven. Ik
heb nooit de moed op kunnen brengen om je te vertellen wat ik
voor je voel. En ik heb ook geen idee of je voor mij hetzelfde voelt.
Maar na onze ontmoeting die dag bij de fontein heb ik het gevoel
dat je me wel begrijpt. Ik zou je graag nog een keer zien.
Na die ruzie met mijn vader kan ik nooit meer terug naar huis. Ik
heb een huisje gehuurd net buiten het dorp. Het is niet groot maar
het licht is goed om bij te schilderen.
Ik hoop dat je mij zondag na de kerkdienst daar wilt ontmoeten.
Met heel mijn hart,
Joshua.

Wordt vervolgd………………………………….Petra Coret
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Some Curious Logistical Problems When
Using War Elephants
Upon
encountering
war
elephants during his campaign in
India in 326 B.C., Alexander the
Great
promptly
began
incorporating them in his army.
By the time he died, in 323 B.C.,
he had about 200 of the beasts at
Babylon. Elephants took part in
the Wars of the Successors (323-301 B.C.), and soon became a
common place of military life around the Mediterranean basin.
Several states maintained large numbers of war elephants.
Pyrrhus of Epirus used many during his war against Rome (280275 B.C.), finding them less than effective against Roman valour.
Carthage reportedly maintained 200 on active duty at all times, and
often fielded 100 or 150 for particular campaigns, though Hannibal
only brought 37 on his march across the Alps in 218 B.C., and
most of those died soon afterwards. Thereafter the use of
elephants in warfare tended to decline.
There were a number of reasons for this decline. Despite their
fearsome appearance, as the Romans demonstrated to Pyrrhus,
they were no match for well disciplined, intelligent troops. They are
also unsuited to operations in colder environments; in fact, most of
Hannibal’s elephants perished during their first winter in Italy,
hardly the coldest place in the world. In additional, elephants can
sometimes go berserk, with unpleasant consequences. But there
were also logistical problems connected to the use of elephants.
Depending upon size, elephants require 200 to 300 pounds of
fodder a day, and typically will eat lots of fruit, grain, and leaves as
well. They also drink 20 to 40 gallons of water a day. As a result of
an inefficient digestive system (they only get about half the food
value out of their rations that cows do), elephants “go” rather often.
On average, an elephant will defecate about every 90 minutes and
urinate about every two hours, and in prodigious amounts. Daily
“productivity” can easily reach about 250 pounds of faeces and
about 15-30 gallons of urine.
Now consider the problems associated with (1) feeding and
watering and (2) cleaning up after, several hundred elephants
every day.
Note: Those interested in learning even more about the life and
lore of war elephants, should avail themselves of War Elephants,
by John M. Kistler (Lincoln, Nb.: Bison/University of Nebraska
Press, 2007)
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Murphy Nieuws
Voorproefje van de nieuwe demo: Bridge over the River Quar.

Met heel veel Quar, een brug en een rivier….

Onze club heeft sinds kort ook een stadsmat waarop Maarten een
grote (wat heet, gigantische!) Warhammer 40 K stad heeft
gebouwd.
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AGENDA

Murphy’s Heroes 2008/2009

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

30 augustus 2008 Murphy’s Heroes
•
Kilogame. Vis Magica. Georganiseerd door Michel Montfrooy. Geef je
op op het Murphy’s Heroes Forum: http://z9invisionfree.com/Murphys
Heroes, of bij de yahoo groep http://www.murphysheroes.nl. Eigen
figuren zijn niet noodzakelijk maar wel handig.
6 september 2008 Ducosim Conventie
•
Open vanaf 10:00u - 18:00u spellenbeurs, georganiseerd door
Ducosim. Locatie: Jaarbeurs Utrecht, Jaarbeursplein 6, 3521 AL
Utrecht Info: www.ducosim.nl
6 september 2008
Murphy’s Heroes
•
Bordspeldag. Info: Petra Schulein, 079-3164311.
•
Vliegtuigdag: 1:600 WW2 vliegtuigspel Bag the Hun of 1:300
Vliegtuigspel Algernon pulls it off. Info: Peter Schulein, 079-3164311
of Dick Bax.
13 september 2008
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
13 en 14 september 2008
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
20 september 2008
Murphy’s Heroes
•
Zeeslag. Ofwel oudheid, ofwel ACW ofwel WW1 Dreadnoughts. Info:
Peter Schulein, 079-3164311, Schulein@Euronet.nl
27 september 2008
Murphy’s Heroes
•
Warhammer Ancient Battles, of WECW 3000 punten legers. Info:
Peter Schulein, 079-3164311, Schulein@Euronet.nl
4 oktober 2008 Murphy’s Heroes
•
Civilization Boardgame. Het klassieke bordspel Nog twee plaatsen
beschikbaar. Aanwezig om half 10, om 10 uur beginnen we. Geef je
op op het Murphy’s Heroes Forum: http://z9invisionfree.com/Murphys
Heroes, of bij de yahoo groep http://www.murphysheroes.nl. Info:Petra
Schulein, 079-3164311.
•
Vliegtuigdag: 1:600 WW2 vliegtuigspel Bag the Hun of 1:300
Vliegtuigspel Algernon pulls it off. Info: Peter Schulein, 079-3164311
of Dick Bax.
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11 oktober 2008 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 oktober 2008 Murphy’s Heroes
•
Zeeslag. Ofwel oudheid, ofwel ACW ofwel WW1 Dreadnoughts. Info:
Peter Schulein, 079-3164311, Schulein@Euronet.nl
11-12 oktober 2008
DUZI,
•
Wargames
conventieDuitsland,
Wesel,
Niederrheinhalle
(http://www.excaliburminiaturen.de/duzi/ )
25 oktober2008 Murphy’s Heroes
•
Warhammer Ancient Battles, of WECW 3000 punten legers. Info:
Peter Schulein, 079-3164311, Schulein@Euronet.nl
23-26 oktober 2008
Spiel 2008
•
Spellenbeurs in Duitsland. Locatie: Messe Essen, Essen, Duitsland
Organisatie: Merz Verlag Info: www.merz-verlag.com
24-26 oktober
Eurospoor
•
Modeltreinen en alles wat daar mee te maken heeft. Locatie:
Jaarbeurs Utrecht. Info: e-mail info@jaarbeursutrecht.nl , Tel: 0302955911
1 november 2008
Murphy’s Heroes
•
Bordspeldag. Info: Petra Schulein, 079-3164311.
•
Vliegtuigdag: 1:600 WW2 vliegtuigspel Bag the Hun of 1:300
Vliegtuigspel Algernon pulls it off. Info: Peter Schulein, 079-3164311
of Dick Bax.
8 november 2008
Crisis 2008
•
Wargame conventie, Belgie, georganiseerd door de Tin soldiers of
Antwerp. Vanaf 10:00 tot 17:00: Lokatie: Metropolis. Info bij Willie: email: willie&skynet.be, Tel +32 36471818 http://www.tsoa.be
8 november 2008
Murphy’s Heroes
•
Warhammer Fantasy Battles/ 40K Info: Maarten Kaiser tel;015 2622656
15 november 2008
Murphy’s Heroes
•
Zeeslag. Ofwel oudheid, ofwel ACW ofwel WW1 Dreadnoughts. Info:
Peter Schulein, 079-3164311, Schulein@Euronet.nl
14-16 november 2008
Spellenspektakel 2008
•
Spellenbeurs. Talrijke demonstraties, verkoopstands de nodige
toernooien en ander speelplezier, Locatie: Ijsselhallen, Zwolle. Info:
http://www.spellenspektakel.nl/
22 november 2008
Murphy’s Heroes
•
Warhammer Ancient Battles, of WECW 3000 punten legers. Info:
Peter Schulein, 079-3164311, Schulein@Euronet.nl
29 november 2008 Murphy’s Heroes Zombie kilogame
•
Georganiseerd door Jurriën de Jong. Geef je op op het Murphy’s
Heroes Forum: http://z9invisionfree.com/Murphys Heroes, of bij
de yahoo groep http://www.murphysheroes.nl
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29 november 2008 Murphy’s Heroes Ledenvergadering
•
Verkiezing nieuwe voorzitter en twee bestuursleden.
6 december 2008
Murphy’s Heroes
•
Bordspeldag. Info: Petra Schulein, 079-3164311.
•
Vliegtuigdag: 1:600 WW2 vliegtuigspel Bag the Hun of 1:300
Vliegtuigspel Algernon pulls it off. Info: Peter Schulein, 079-3164311
of Dick Bax.
13 december 2008
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
13 december 2008
Ducosim Conventie
•
Open vanaf 10:00u - 18:00u spellenbeurs, georganiseerd door
Ducosim. Let op nieuwe locatie: In de Stadshal naast Theater de
Flint, Coninck straat 60, 3811WK Amersfoort. Info: www.ducosim.nl
20 december 2008
Murphy’s Heroes
•
Zeeslag. Ofwel oudheid, ofwel ACW ofwel WW1 Dreadnoughts. Info:
Peter Schulein, 079-3164311, Schulein@Euronet.nl
27 december 2008
Murphy’s Heroes
•
Warhammer Ancient Battles, of WECW 3000 punten legers. Info:
Peter Schulein, 079-3164311, Schulein@Euronet.nl
28 februari 2009 Ducosim Conventie
•
Open vanaf 10:00u - 18:00u spellenbeurs, georganiseerd door
Ducosim. Let op nieuwe locatie: In de Stadshal naast Theater de
Flint, Coninck straat 60, 3811WK Amersfoort. Info: www.ducosim.nl
28 maart 2009: Salute 2009
•
Wargame Conventie in Londen. Enorm groot. Info: www.salute.co.uk
11 april 2009
The Red Barons
•
Wargame
conventie,
Dienstencentrum
Gentbrugge,
Braemkasteelstraat,
Gentbrugge,
België.
Info:
email:
redbaronsgent@hotmail.com
16 mei 2009
Ducosim Conventie
•
Open vanaf 10:00u - 18:00u spellenbeurs, georganiseerd door
Ducosim. Let op nieuwe locatie: In de Stadshal naast Theater de
Flint, Coninck straat 60, 3811WK Amersfoort. Info: www.ducosim.nl
12 september 2009
Ducosim Conventie
•
Open vanaf 10:00u - 18:00u spellenbeurs, georganiseerd door
Ducosim. Let op nieuwe locatie: In de Stadshal naast Theater de
Flint, Coninck straat 60, 3811WK Amersfoort. Info: www.ducosim.nl
12 december 2009
Ducosim Conventie
•
Open vanaf 10:00u - 18:00u spellenbeurs, georganiseerd door
Ducosim. Let op nieuwe locatie: In de Stadshal naast Theater
de Flint,
Coninck straat 60, 3811WK Amersfoort. Info:
www.ducosim.nl
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Murphy Mania 2008

Overzicht van de zaal: op de voorgrond het Argonautenspel

Prachtige tafel over de tocht van de Argonauten
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Hans Goosen in het schilder en knutsel hoekje

Dit spel heeft de Best of Show gewonnen
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Cindy en Ming Hua bij de sculpting workshop

De FRAG tafel waar Jasper al die weken zo bloedig aan heeft
zitten knutselen.

17

Murphy’s Law

De tafel van onze vrienden van de Alde Garde

Ik stond er natuurlijk ook weer met Hammerin’ Iron
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Bij Rene kon je proberen Murphenbach te veroveren op 1:300
schaal.

Leden van Casus Belli die een bordspel spelen.
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Review: Ticket to Ride:The card game.
Wat is het?
Het is een kaartspel gebaseerd
(min of meer) op het bekende
bordspel Ticket to Ride, dat
handelt over het aanleggen
van een spoorlijn. Het kan
gespeeld worden door 2 t/m 4
personen.
Wie heeft het gemaakt?
Het is ontworpen door Alan R.
Moon en uitgegeven door Days
of Wonder.
Wat zit erin?
Er zit een handleiding in (in
drie talen waaronder ook het Nederlands) en 148 kaartjes. Er zijn
drie verschillende soorten kaartjes. Je hebt bestemmingskaarten,
treinwagonkaarten (waartoe ook de locomotiefkaarten behoren) en
grote steden kaarten
Op de bestemmingskaarten staan de namen van twee steden plus
een aantal gekleurde rondjes. Onderaan staat een waarde.

Wat is het doel?
Het doel is om het hoogst aantal punten te behalen. Dit doe je door
zoveel mogelijk bestemmingskaarten uit te voeren, en door zoveel
mogelijk bestemmingskaarten uit te voeren naar een van de 6
grote steden. Daarvoor moet je voor elk gekleurd rondje op de
kaart een treinwagonkaart van de zelfde kleur of een
locomotiefkaart in je On Track stapel hebben.
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Achtergrond van het spel
Na de uitvinding van de stoommachine en nog iets later de stoom
locomotief werden er op de hele wereld spoorlijnen aangelegd
door allerlei elkaar beconcurrerende
maatschappijen.
Hoe gaat het?
Voorbereiding
Geef elke speler een locomotief kaart,
schud de rest van de locomotiefkaarten
kaarten met de treinwagonkaarten en geef
elke speler 7 kaarten. Haal daarna de
bovenste 5 kaarten van de stapel en leg
die open op tafel. Elke speler krijgt
bovendien 6 bestemmingskaarten waarvan
hij of zij er minstens een moet behouden.
Deze kaarten mag je geheim houden.
Verloop van het spel
De jongste speler begint. Voor elke speler ligt een soort virtueel
rangeerstation en een “Op het goede spoor” stapel. (In het Engels
heet dit laatste een On Track stapel.)
Een speler begint zijn of haar beurt met het verplaatsen van
kaarten van het rangeerstation naar zijn On Track stapel. Hij of zij
moet van elke stapel in het rangeerstation 1 kaart afnemen en op
de On Track stapel leggen. Als kaarten eenmaal op de On Track
stapel liggen mag je er niet meer in kijken.
Als je geen kaarten hebt in je rangeerstation dan sla je deze fase
over.
In de tweede fase moet de speler die aan de beurt is kiezen welke
van de volgende drie acties hij of zij uitvoert. Je moet 1 actie
uitvoeren.
1. Het trekken van treinwagon kaarten
2. Het plaatsen van treinwagon kaarten in het rangeerstation
3. het trekken van bestemmingskaarten
Ad 1. Je mag 1 of 2
treinwagonkaarten van de
gedekte stapel pakken, of
van de open kaarten naast
die stapel. Elke kaart die
van de open rij wordt
getrokken
wordt
onmiddellijk vervagen. Je
mag echter maar een
locomotiefkaart van de
open rij trekken.
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Ad 2. Je mag kaarten vanuit je hand in je rangeerstation plaatsen.
En wel op een van twee manieren.
• Of je legt een serie van 2 of meer treinwagonkaarten neer
van dezelfde kleur.
• Of je legt exact drie kaarten neer die elk van een andere
kleur zijn.
In het eerste geval leg je alle kaarten op een rij, er mogen
locomotief kaarten bij zitten maar die moeten zich helemaal
vooraan bevinden. In het tweede geval mag je geen
locomotiefkaart neerleggen. Bovendien moet je ervoor zorgen dat
je geen treinwagon kaarten neerlegt van een kleur die een andere
speler al heeft neergelegd. Tenzij je er meer kunt neerleggen van
die kleur dan die ander heeft neergelegd. Lukt je dat dan moet de
andere speler al zijn originele kaarten van die kleur uit zij
rangeerstation verwijderen.
Ad 3. Je mag ook 4 nieuwe bestemmingskaarten trekken.
Hiervan mag je er
zoveel houden als je
wilt. Als je ze geen
van allen wilt dan
mag je ze allemaal
weer terugleggen.
Einde van het spel
Het spel eindigt als
de laatste kaart uit de
treinwagonstapel is
getrokken.
Hierna
krijgt elke speler nog
1 beurt inclusief de
speler die de laatste
kaart trok.
Hierna begint het
grote puzzelen. Je
moet
proberen
zoveel
mogelijk
bestemmingskaarten te vervolledigen met behulp van de
treinwagonkaarten van je On Track stapel. Locomotieven tellen als
jokers en mogen elke kleur zijn die je wilt zolang je ze maar slechts
1 keer gebruikt.
Dan tel je de waardes onder aan de bestemmingskaarten bij elkaar
op.
De waardes van de bestemmings kaarten die niet volledig zijn
ingevuld tellen als minpunten.
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Bovendien kijk je welke speler de meeste bestemmingskaarten
heeft vervolledigd naar een van de 6 grote steden (Seattle, Los
Angeles, Chicago, Dallas, New York en Miami). Deze speler krijgt
de punten die op deze kaart staan er nog eens bij. Bij gelijkspel
krijgen beide spelers de bonus. Het maakt niet uit of de
bestemmingskaart van of naar een van die grote plaatsen is en als
er twee grote steden opstaan tellen ze voor beiden.
Wie de meeste punten heeft wint.
Bij vier spelers houden de spelers hun niet vervolledigde
best
emm
ingsk
aarte
n
maar
gooi
en
hun
trein
wag
onka
arten weg. Alle treinwagonkaarten en overige bestemmingskaarten
worden geschud en er wordt weer gespeeld totdat de
treinwagonkaart stapel op is. Daarna telt men nog een keer en telt
het resultaat op bij de eerste score.
Conclusie
Hmmm… Ik heb gemengde gevoelens over dit spel. Op zich is het
een leuk idee maar we hebben het spel een aantal keer gespeeld
en onze indruk was dat het moeten onthouden van wat er in je On
Track stapel ligt nogal moeizaam gaat. Sterker nog, je wordt er
gillend gek van. Zelfs als je, zoals wij uiteindelijk maar gedaan
hebben, wel in je On Track stapel mag kijken raak je alsnog binnen
no time het spoort bijster. En als je daarbij ook nog eens moet
opletten of je voldoende bestemmingskaarten vol maakt naar een
van de 6 grote steden, word je echt niet blij.
Misschien iets voor mensen met een fotografisch geheugen. Tot
nu toe vind ik persoonlijk althans het bordspel leuker.
Petra Schulein-Coret.
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Verslag Salute 2008: een bloemlezing

Radiografisch bestuurbare voertuigen met bemanning op schaal
(1:6) die ook nog kon bewegen. Cool!

Grote tafel over de slag bij Arnhem. Nogal grof afgewerkt.
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Prachtige demo met ondderzeeer die is vastgevroren in het ijs. Met
lampjes!

Zeer kleurrijke tafel met een veldslag in het oude Japan.
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Deze submarine demo had Peter zelf willen bedenken…

Het bordspel Hour of Glory maar dan in 3D.
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Dit keer iets minder controversiele Re enactors…

Een waanzinnige Rally met cartoon karretjes.
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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
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, franco
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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Read on the Net:: For Those who take life
too seriously
1. Save the whales. Collect the
whole set.
2. A day without sunshine is, like,
night.
3. On the other hand, you have
different fingers
4. I just got lost in thought. It was
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

unfamiliar territory.
42.7 percent of statistics are made up on the spot.
99 percent of lawyers give the rest a bad name.
I feel like I’m diagonally parked in a parallel universe.
You have the right to remain silent. Anything you say will be
misquoted, then used against you.
I wonder how much deeper the ocean would be without
sponges.
Honk if you love peace and quiet.
Remember half the people you know are below average.
Despite the cost of living, have you noticed how popular it
remains?
Nothing is foolproof to a talented fool.
Atheism is a non-prophet organisation.
He who laughs last thinks slowest.
Depression is merely anger without enthusiasm.
Eagles may soar but weasels don’t get sucked into jet engines.
The early bird may get the worm, but the second mouse gets
the cheese.
I drive away too fast to worry about cholesterol.
I intend to live forever- so far so good.
Borrow money form a pessimist - they don’t expect it back.
If Barbie is so popular, why do you have to buy her friends?
Quantum mechanics: The dreams stuff is made of.
The only substitute for good manners is fast reflexes.
Support bacteria- they’re the only culture some people have.
When everything’s coming your way. You’re in the wrong lane
and going the wrong way.
If at first you don’t succeed, destroy all evidence you tried.
A conclusion is the place you got tired of thinking.
Experience is something you don’t get until just after you need
it.
For every action there is an equal and opposite criticism.
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31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

Bills travel through the mail at twice the speed of checks.
No one is listening until you make a mistake.
Success always occurs in private and failure in full view.
The hardness of butter is directly proportional to the softness
of the bread.
Never do card tricks for the group you play poker with.
The severity of the itch is inversely proportional to the ability to
reach it.
To steal ideas from one person is plagiarism: to steal from
many is research.
To succeed in politics, it is often necessary to rise above your
principles.
Monday is an awful way to spend 1/7 of your life.
You never really learn to swear until you learn to drive.
Two wrongs are only the beginning.
The problem with the genepool is that there is no lifeguard.
The sooner you fall behind the more time you’ll have to catch
up.
A clear conscience is usually the sign of a bad memory.
Change is inevitable except from vending machines.
Get a new car for your spouse - it’ll be a great trade!
Plan to be spontaneous - tomorrow.
Always try to be modest and be proud of it!
If you think nobody cares, try missing a couple of payments.
How many of you believe in telekinesis? Raise my hand…
Love may be blind but marriage is a real eyeopener.
If at first you don’t succeed, then skydiving isn’t for you.

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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