Spelregels voor
een fantasie rollenspel
EEN AVONTUUR VOOR 3-5 SPELERS ALS EERSTE KENNISMAKING
MET EEN FANTASIE ROLLENSPEL

Beste lezer,
Wat leuk dat je dit document hebt gedownload. Dit document
bevat alle informatie die je nodig hebt om samen met 2 tot 4
spelers een eerste rollenspel te spelen.

Welkom

De voorbereiding (het lezen van de spelregels en het avontuur) is
ongeveer een uur werk. Het spelen van het spel duurt
vermoedelijk 1-2 uur.
Wat heb je nodig:
- Een spelleider en 2 - 4 enthousiaste spelers
- Dit document (uitgeprint)
- Minimaal 3 dobbelstenen (indien mogelijke een set van 3
dobbelstenen voor de spelleider en iedere speler)
- De kaart (uitgeprint)

Het spel speelt zich af in een land vol helden, magie, en monsters.
Het verhaal begint in het kleine stadje Vierhuizen aan de rand
van het waaier bos. De laatste maanden worden er regelmatig
boerderijen beroofd van vee en voedsel. Bij de laatste overval een
twee weken geleden kwam een boer en zijn knecht om te leven.

De setting

Veel boeren zijn bang en zoeken de veiligheid van de stad op.
Echter hierdoor komt de aanvoer van verse etenswaren gedrang.
Veel schappen in de winkels zijn leeg en de prijzen zijn al
meerdere keren verhoogd. De onrust en criminaliteit stijgt met de
dag.
Vanwege de toenemende criminaliteit in de stad kan de Sheriff
geen wachters missen om op onderzoek te sturen. Vandaar dat
de sheriff opzoek gaat naar moedige avonturiers.
Er wordt een grote beloning uitgeloofd om uit te zoeken wie de
boerderijen beroofd en de rovers te stoppen. Dit is de kans voor
de helden om de bewoners van Vierhuizen te laten zien wat ze
kunnen!

Bij een rollenspel stappen de spelers in de rol van een avonturier.
Voor dit spel zijn vier rollen uitgeschreven:
• Een stoere vechter

Hoe werkt een
rollenspel?

• Een handige boogschutter
• Een slimme magiër
• Een sterke priester
De spelleider begeleidt aan de hand van dit document het verhaal
dat de spelers beleven. Hij brengt de spelers in situaties waarbij ze
hun rol en bijbehorende vaardigheden moeten inzetten om eruit
te komen. Soms zullen ze moeten vechten, vluchten of hun
fantasie gebruiken om er op een andere originele manier uit te
komen.
De spelleider bestuurt naast het verhaal ook de rest van de
wereld en regeert op de acties die de spelers voorstellen.

De eerste pagina’s mag iedereen lezen. Vanaf pagina X is het de bedoeling
dat alleen de spelleider de informatie leest om het spel voor te bereiden.
Voor de spelleider en de spelers

Inhoud

• De spelregels
• De karakter bladen
Alleen voor de spelleider
• Het verhaal
• De monster bladen
• De monster tokens

De spelregels (algemeen)
In een rollenspel is eigenlijk alles mogelijk. Je fantasie is de grens. Het spel begint
meestal met de spelleider die een situatie voorleest. Daarna kunnen de helden
reageren door acties uit te voeren. Deze acties kunnen van alles zijn:

Voorbeeld:
Elise de boogschutter is wat stil.
spelleider: Jullie komen bij een grot. De avond valt en jullie willen schuilen voor de nacht.
Elise rol jij eens met je dobbelstenen of je sporen ziet?

- informatie vragen

Iedere speler heeft een aantal eigenschappen: drie scores en drie vaardigheden.

- ergens naar toe gaan

De scores

- iets onderzoeken

De scores zijn: levenspunten, magiepunten en bescherming. Deze scoren geven je
gesteldheid weer en hun waardes kunnen veranderen gedurende het spel.

Voorbeeld:
spelleider: Jullie komen bij een grot. De avond valt en jullie willen schuilen voor de
nacht.
Jan: Ik luister of ik iets hoor
Spelleider: je hoort een vreemd gegrom uit de grot komen.
Elise: Herken ik het gegrom?
Spelleider: Nee

Er is geen vaste volgorde. Iedereen mag zeggen wat hij/zij wil doen en de spelleider
handelt alle acties een voor een af.
Als een bepaalde speler wat moeite heeft met het spel en wat stil is kan de spelleider
ook helpen door een suggestie te geven of een actie uitlokken.

Levenspunten
De levenspunten geven je gezondheid aan. Als je schade krijgt verlies je
levenspunten. Als je levenspunten op of onder de nul komen, val je bewusteloos
neer. Een priester kan je genezen. Je kan nooit minder levenspunten dan 0 hebben
en nooit meer levenspunten dan je maximum.
Voorbeeld:
Jan de krijger heeft 24 levenspunten. Hij wordt geraakt en krijgt 3 punten schade. Hij staat
nu op 21 levenspunten. Erik de priester geneest hem voor 4 punten. Jan zou nu 25
levenspunten moeten hebben. Maar omdat zijn maximum 24 punten is geneest hij maar 3
punten en komt hij op 24.
Later in het avontuur heeft jan nog maar 6 levenspunten. Een grote vijand doet hem 8
punten schade. Hij komt nu uit op -2 en valt bewusteloos neer.

De spelregels (algemeen)
Magiepunten

De vaardigheden

De magiepunten geven je magische energie aan. Als je een spreuk uitspreek kost dat
magiepunten. Als je magiepunten onder de nul komen kan je de spreuk niet
gebruiken. Aan het begin van je beurt krijg je je magiewaarde aan magiepunten
terug.

De vaardigheden zijn: kracht, behendigheid en magie. Deze vaardigheden bepalen
wat een karakter allemaal kan.

Voorbeeld:
Marion de magiër heeft nog 8 magiepunten. Ze spreekt een aanval spreuk uit en
verbruikt daarmee 6 magiepunten en houdt er 2 over.
Aan het begin van haar volgende beurt krijt ze haar magie waarde (3) aan punten terug.
En komt op 5. Dit is echter niet voldoende om de schild spreuk van 6 punten uit te
spreken. In haar volgende beurt krijgt ze weer 3 magie punten terug en komt ze uit op
8. Nu kan ze de schildspreuk wel uitspreken.

Kracht
Dit geeft aan hoe sterk je bent. Het kan worden gebruikt om: te vechten met een
slagwapen, te klimmen, te tillen, te duwen, te imponeren, een deur door te breken,
een boom om te duwen, enz.
Behendigheid
Dit geeft aan hoe snel en oplettend je bent. Het kan worden gebruikt om met een
boog te schieten, een voorwerp te gooien, te vangen, te ontwijken, te ontdekken,
sporen te zoeken, te sluipen, te bespieden, te stelen, enz

Bescherming

Magie

De mate van bescherming wordt bepaald door je kleding. Het geeft aan hoe goed je
bent beschermt tegen fysieke aanvallen. Een mantel geeft een kleine bescherming
een harnas een hoge bescherming.

Dit geeft aan hoe slim je bent. Het kan worden gebruik om je magiepunten aan te
vullen, te lezen, schriften te ontcijferen, spreuken te herkennen, magische
voorwerpen te ontdekken, magische krachten te analyseren, enz.

De spelregels (algemeen)
Vaardigheidtests
Als een speler in een lastige situatie een bepaalde actie wil uitvoeren. Kan de
spelleider om een vaardigheid test vragen. De betreffende speler gooit dan twee
dobbelstenen en telt de gegooide waardes bij elkaar op. Als hij een vaardigheid kan
gebruiken mag hij die score erbij optellen.
Voorbeeld:
Elise: Zie ik sporen? Speleider: gooi maar op behendigheid (gemakkelijke taak)
Elise: gooit twee dobbelstenen (3+2) en telt haar behendigheid score van 2 erbij op.
Totaal = 7.
Spelleider: je herkent de sporen van een beer. Ze gaan naar binnen en naar buiten. Er
zal een beer in de grot zitten.

Afhankelijk van de moeilijkheid van de taak moet de gerolde vaardigheid score hoger
zijn dan een bepaalde grenswaarde
moeilijkheid

Vereiste score

gemakkelijk

4 of hoger

moeilijk

7 of hoger

Erg moeilijk

10 of hoger

Een gemiddelde taak is meestal gemakkelijk. Wanneer er echter onder tijdsdruk
moet worden gewerkt of de opgave heel veel fysieke kracht vereist kan de spelleider
de moeilijkheid graad naar moeilijk of erg moeilijk verhogen. Dit geeft hij aan bij de
test. Dan weet de speler waar hij aan toe is.
Voorbeeld:
Jan: zie ik iets waarmee ik de ingang af kan sluiten?
Spelleider: Er ligt een groot rotsblok bij de ingang.
Jan: Die wil ik voor de ingang duwen.
Spelleider: gooi maar op kracht (erg moeilijke taak)
Jan: gooit dobbelstenen (5+2) en telt zijn kracht van 2 erbij op. Totaal = 9. Dat is helaas
niet voldoende om het rotsblok van zijn plek te krijgen
Spelleider: Al doe je nog zo je best je krijgt geen beweging in de rotsblok

Zoals eerder aangegeven is er normaal niet een strikte volgorde waarin iets gebeurt.
De spelleider en de spelers bepalen dat samen. Bij twijfel of discussie bepaalt de
spelleider.
Er is een grote uitzondering. Zodra er een gevecht begint, gelden er andere regels.
Dit lees je op de volgende bladzijden.

De spelregels (bij een gevecht)
Als de spelers vijanden ontmoeten of een gevecht uitlokken komt het spel in het
gevecht modus. In deze modus is er wel sprake van een vaste volgorde. De volgorde
wordt bepaald door de behendigheid score van de spelers en de tegenstanders. De
hoogste score mag beginnen.
Als een speler en een vijand een gelijke score heeft is de speler altijd eerst. Als twee
spelers een gelijke score hebben bepalen de spelers de volgorde.
Zodra er een gevecht begint noteert de spelleider alle behendigheid scores en geeft
iedereen een beurt. Als iedereen is geweest begint de volgende ronde met dezelfde
volgorde. Totdat het gevecht is afgelopen.

In een ronde mag je twee acties, in een willekeurige volgorde, uitvoeren :
- bewegen
- vechten of een andere actie
Bewegen
Een speler mag zijn pion/token 5 vakjes verplaatsen. Als je tijdens het bewegen bij
een vijand komt of obstakel komt, stopt je beweging.
Vechten

Voorbeeld:
Jan en Marion beginnen een gevecht met een goblin. Jan de krijger heeft een
behendigheid van 0, Marion de magiër heeft een behendigheid van 1 en de goblin heeft
ook een behendigheid van 1.
De volgorde wordt:
1. Marion de magier (speler)
2. De goblin
3. Jan de Krijger (speler)

Een speler mag, als hij een wapen heeft een aanval actie uitvoeren. Er zijn twee
soorten aanvallen:
- een wapen aanval, met een slag wapen op een tegenstander in een aangrenzend
vakje.
- een boog of magie aanval op een tegenstander op een aantal blokjes afstand.

De spelregels (bij een gevecht)
Een wapen aanval
Jan de krijger staat in een ruimte met 2 bandieten. Jan staat naast bandiet nummer
één en kan hem dus proberen te raken. Bandiet nummer twee staat niet in een
aangrenzend vlak en is dus niet binnen bereik van een wapen aanval.

Als er een doel is gekozen moet wordt met de dobbelstenen bepaald of er wordt
geraakt. Hiervoor wordt de volgende formule gebruikt:
Aanval waarde = som van twee dobbelstenen + kracht waarde
Als de aanval waarde hoger is dan de bescherming van de vijand is de slag raak en
wordt de schade bepaald:
schade = één dobbelsteen + kracht waarde

Voorbeeld:
Jan wil de bandiet aanvallen en gooit twee dobbelstenen (5+3) hij telt er zijn kracht
waarde 4 bij op en komt op een totale aanval waarde van 12. Dit is hoger dan de 7
bescherming van de bandiet.
Daarna gooit Jan nog een dobbelsteen (3) en telt er zijn kracht (4) bij op. Zijn schade
waarde = 7. Bandiet nummer 1 verliest 7 levenspunten.

De krijger

De krijger is de kracht van het team.
Hij heeft het meeste levenspunten en
de hoogste bescherming.

Levenspunten (max)

24

Kracht

4

Magiepunten (max)

0

Behendigheid

0

Bescherming

8

Magie

0

De krijger staat meestal vooraan in de
strijd om de anderen te beschermen.
Daarnaast kan de krijger zijn kracht
gebruiken om:
- Deuren open te breken
- Obstakels te verwijderen
- Mensen te intimideren

De priester

De priester is de ondersteunende
kracht van het team. Hij kan als enige
zichzelf en anderen genezen.
De priester staat meestal samen met
de krijger vooraan in de strijd om de
anderen te beschermen.
De priester kent de volgende
spreuken:
- Genezing
- Goddelijke kracht
- Licht

Levenspunten (max)

16

Kracht

2

Magiepunten (max)

8

Behendigheid

0

Bescherming

6

Magie

2

De magiër

De magiër is de slimme kracht van het
team. Hij kan als enige beschermende
en aanvallende spreuken uitspreken
De magiër heeft het minste levens
punten en staat meestal achteraan om
veilig zijn magie te gebruiken
De magiër kent de volgende spreuken:
- Magische kogels
- Magisch schild
- Onzichtbaarheid
- Vlammenmuur

Levenspunten (max)

12

Kracht

0

Magiepunten (max)

12

Behendigheid

1

Bescherming

4

Magie

3

De boogschutter

De boogschutter is de verkenner van
het team. Met zijn behendigheid kan
hij goed sluipen en onderzoeken.
De boogschutter vecht het liefst met
zijn boog om vijanden vanaf een
afstand te verslaan.
Daarnaast kan de boogschutter zijn
behendigheid gebruiken om:
- Sloten open te maken
- Vallen onschadelijk te maken
- Sporen te zoeken

Levenspunten (max)

22

Kracht

1

Magiepunten (max)

0

Behendigheid

3

Bescherming

6

Magie

0

