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SPELLENSPECIAALZAAK

Meer dan alleen een winkel
Ruim assortiment van:
- Bordspellen
- Collectible cardgames
- Miniature wargames
- Puzzels
- Role Playing Games
- Tweedehands spellen

Een spel uitproberen?
Of mee doen aan een toernooitje?
Kom dan gerust langs.
Wij hebben een grote speelruimte. En organiseren
met regelmaat activiteiten in het weekend. Van
demo’s tot toernooien. Check onze site of
facebook pagina voor detail

Donderdag avond

MtG draft en casual play.
Andere ccg's spelers zoals van Cardfight! Vanguard zijn uiteraard ook welkom.
Wargames - kom een battle Warhammer, Warmachine of een ander spelsysteem
spelen tegen andere spelers.

Vrijdag avond

Ben jij een bordspel fanaat? Of vind je het leuk om tijdens een leuk spelletje te
socializen?
Dan is dit de avond voor jou!
Neem je favoriete spel mee, of leen één van onze spellen uit onze demospellenkast.

Op vertoon van de Duivelsei ledenpas - 10% korting*
Adres
website
facebook

Oude Herengracht 11a, 2312LN Leiden (loopafstand van de Pelibar)
www.tafelridder.nl
https://www.facebook.com/#!/DeTafelridder

*Geld niet voor tweedehands spellen en aanbiedingen
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Zie ik dubbel?
Lieve leden, lieve vereniging, lieve eerstejaars,
Welkom in deze splinternieuwe editie van de Spelduivel! Na een periode van digitaal
leven is hier eindelijk weer een fysieke editie van ons verenigingsblad, die drie keer
in het jaar uitkomt. Doorgaans zijn de Spelduivels echter niet
zo groot: Dit is een ultra rare dubbeleditie! En hoewel Corona
helaas nog lang niet klaar met ons is, laat deze Spelduivel
zien dat alles ná Corona dubbel zo leuk kan zijn! In deze
kant van het blad vind je onder andere een heuse Duivelsei
101, krijg je de kans om het aankomende f.t.-bestuur te
leren kennen en naar rechts te swipen én worden een
aantal zeer speciale uitspraken van Duivelseitjes onder
de loop genomen en gecheckt. Voor een aantal artikelen
was creativiteit nodig om het allemaal veilig te houden:
Welk spel heeft de Redactie bijvoorbeeld samen
gespeeld, en hoe is Esmée veilig op bezoek gegaan bij
een Duivelseitje? Dat en nog véél meer vind je in deze
editie. En denk je dat je klaar bent met lezen? Draai dan
deze Spelduivel om, voor de fysieke uitgave van de vorige
editie met nog véél meer leesplezier! De oplettende lezer ontdekt misschien zelfs
iets nieuws!

		

Emma Verweij
Hoofdredacteur
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Leden

F.T.
Hey, een f.t! Ieder jaar zijn er weer zes slachtoffers die de dubieuze eer toegewezen krijgen om ervoor te zorgen dat Het Duivelsei ook dit jaar
niet afbrandt. Maar wie is dit jaar degene naar wie wij al onze commissie notulen moeten opsturen? Wie houdt alle andere verenigingen
te vriend en wie schrijft nu de weekmail? Wie gaat ervoor zorgen dat Daniël niet al het verenigingsbudget uitgeeft aan Warhammer en wie
notuleert alle intense discussies tijdens de algemene ledenvergadering? Het is hoog tijd voor een voorstelrondje.

Esmée, 21

f.t. Praeses
Nederlandse Taal en Cultuur
22 km away

Iemand had gezegd dat hier cookies zouden zijn, tot dusver ben ik erg teleurgesteld.
O well, nu ik hier toch ben. Studente Nederlands hier met een liefde voor wetenschap. Mijn favoriete
spel is Dominion maar ik ben ook altijd wel te porren voor een potje Betrayal of Secret H. Mijn
creatieve talenten zijn net genoeg voor “Wat schets je me nou?!” maar dat compenseer ik met mijn
geweldige deductieskills tijdens een potje Weerwolven. Veder vind ik het leuk om te denken dat ik
goed ben in Smash. Gelukkig zijn mijn vrienden er niet veel beter in dus ik kom er mee weg.
Als ik je negeer ben ik waarschijnlijk een boek aan het lezen.
My Anthem
New Born, Muse

Rogier, 21

f.t. Abactis
Informatica
1,6 km away

Het vervelendste van een stukje over jezelf schrijven is dat er geen programma bestaat om dit voor je te
doen. Iedereen moet per se uniek zijn, dat maakt mijn leven als programmeur het niet makkelijker op.
Koloniseren van landen? Mij niet gezien, dood aan de kolonisten! Als je zin hebt in Spirit Island waar
dit het expliciete doel is moet je bij mij zijn. In tegenstelling tot veel mensen hier speel ik ook veel coop bordspellen. Maar dat weerhoudt me natuurlijk niet om andere bordspellen te spelen.
Neem het niet persoonlijk op als een gesprek bij mij dood gaat, dat is bij mij heel normaal. Als je daar
een probleem mee hebt moet je dat maar zelf oplossen.
My Anthem
Mijn ikken, Harrie Jekkers

Patrick, 26

f.t. Quaestor
Geschiedenis, Bedrijfskunde
2.3km away

Leuk hé, over jezelf moeten schrijven. Wat valt er over een bijdehante Brabo met een Bourgondische
smaak naar goed eten en bier te zeggen? Nou, daar gaan we maar.
Als je me kwijt bent, ben ik in de bar of op Discord te vinden, of ben ik ben bezig met een goddeloze
hoeveelheid spareribs te bereiden in de keuken. Voor Lords of Waterdeep of Terraforming Mars ben
ik altijd wel in, al maak je mij het blijst met een goede RPG. Als die er niet zijn, doe dan maar een
first-person shooter of slap ouwehoeren. Ik heb gehoord dat ik daar ook wel van ben, vooral als het
over een of andere gebeurtenis tussen de 18e eeuw en nu gaat.
My Anthem
I Suck at Call of Duty, Miracle of Sound
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Leden
Daniël, 20

f.t. Assessor intern
Geschiedenis
3m away

Teveel RPG campaigns? Wat is dat nou weer voor iets? Nog nooit van gehoord!
Zoals je vast opvalt als je langer dan drie minuten een gesprek met me hebt gehad zijn er een paar
spellen waar ik echt heel erg van hou: RPGs en Warhammer. Dus voor een pot 40k ben ik altijd wel
te porren en je zult me ook altijd kunnen vinden op de Duivelsei D&D activiteiten, meestal aan de
andere kant van het DMscreen. Ik praat graag een vijf kwartier in een uur door, en al helemaal over
de eerder genoemde onderwerpen. Qua daadwerkelijke bordspellen ben ik meestal wel in voor een
lekker rondje frauderen in Sheriff of Nottingham of een prachtig potje humans pesten in Not Alone.
Als je me niet kan vinden aan de RPG-tafel of de winkel uitlopend met nog meer nieuw plastic in
mijn handen kun je altijd nog een poging doen op de Duivelsei Minecraft server, waar ik die ene
idioot ben met een permanent half-af dwergenkoninkrijk en veel te veel grote ambitieuze plannen
die ik heus wel af ga maken hoor.
En anders heb je helaas pech en zit ik waarschijnlijk thuis een mini te verven.
My anthem
Millennial rage, Mechanicus soundtrack

Joris, 24

f.t. Assessor extern
Rechtsgeleerdheid, Media Studies
2.4km away

Aaah, introductie stukjes schrijven, paniek! Wat zeg je? Mezelf aan andere mensen opdringen is mijn
functie als assessor extern? Oh ja, shit.
Enfin, als ik niet op en neer aan het pendelen ben tussen het KOG en het Lipsius dan zit ik hopelijk
thuis met een goede kop koffie, een deken en World of Warcraft. Alternatief zit ik de doodles te maken
voor een (meestal uit elkaar aan het vallende) Dungeons & Dragons campaign of ben ik een trashy
pulp goed boek aan het lezen. Mijn favoriete boardgame is inmiddels toch wel Diplomacy, want wat is
er nou leuker dan al je vrienden systematisch tegen elkaar op proberen zetten en dan zelf genadeloos
op je bek gaan? Die gedachte vormt echt geen basis voor mijn jaar als extern hoor, pinky swear.
My Anthem
Ik ben nergens goed voor, De Dijk

Ramon, 19

f.t. Assessor algemeen
Informatica
20 km away

“Misschien waren de spellen die we speelden de vrienden die we onderweg maakten?”
Jongen die het aantal straatnamen in zijn eigen dorp die hij kent op twee handen kan tellen
Met mij mag je over Nintendo games praten, maar kijk wel uit, anders krijg je een veel te lange preek
over waarom je Pokémon Mystery Dungeon of Fire Emblem Echoes zou moeten spelen. Ook hou ik
heel erg van hidden-role games, vooral Weerwolven, dus nodig mij daar vooral voor uit! Verder hou
ik ook wel van een potje gezelligheid met een drankje erbij, praten zal ik niet veel doen, maar ik ben
een goed luisterend oor. Oh ja en stuur me memes.
My Anthem
Amsterdam, Nothing But Thieves
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Duivelsei 101
In dit artikel lees je alles wat je ‘moet’ weten over het Duivelsei en
méér! Uitleg over de vereniging, leuke feitjes en grappige verhalen, dit
is de enige echte Duivelsei 101!
Tekst: Emma Verweij

Wat is het Duivelsei?
Het Duivelsei is een spelletjesvereniging, dat is waarschijnlijk
ondertussen wel duidelijk. Maar wat is Het Duivelsei als vereniging? Zijn er verplichtingen? Het antwoord daarop is simpel: Er zijn
geen verplichtingen bij Het Duivelsei! Er is iedere week minstens
één spelavond tussen 19:30 en 1:00, en in drukkere periodes zijn
er twee. Daarnaast is er één keer per maand een speldag, van 13:00
tot 1:00, dan heb je de kans om echt lange spellen te spelen. Tot slot
worden er af en toe externe activiteiten georganiseerd, daarover later in dit artikel meer!

Hoe speel ik een spelletje?
Nu we vastgesteld hebben dat spelletjes spelen een belangrijk onderdeel is van Het Duivelsei, is de volgende vraag: Hoe speel ik een
spelletje? Het is heel simpel; op een spelavond, die plaatsvindt in de
zaal achterin de Pelibar, kun je gewoon binnenlopen als Het Duivelsei open is. In de zaal staan veel tafels en stoelen, waar vaak al een
paar mensen druk spelletjes aan het spelen zijn. Je kunt je jas aan
de kapstok hangen, en dan zet je als eerste je naam in het gastenboek! Op die manier kan het bestuur zien hoeveel mensen er op een
spelavond gekomen zijn, én kun je misschien wel gaan voor de prijs
van de actiefste eerstejaars! Vervolgens moet je iemand vinden om
een spelletje mee te spelen. Dat is vaak niet moeilijk, want er staat
meestal wel iemand voor de spellenkasten te twijfelen welk spel ze
willen spelen. Je kunt met iedereen spelletjes spelen, op die manier
leer je veel nieuwe mensen kennen, en bovenal leer je natuurlijk veel
nieuwe spellen! Je hoeft namelijk natuurlijk niet alle spellen die je
gaat spelen al te kennen, er is vaak wel iemand die het spel vooraf
nog eens uit wil leggen.
Als je mensen hebt met wie je een spelletje wilt spelen, dan is alleen
nog de vraag: Welk spel kies je? Om de keuze tussen de ruim 400
spellen die Het Duivelsei heeft iets makkelijker te maken, zijn de
spellen gesorteerd in vier kasten. De kleur van de kast geeft aan hoe
lang het spel is. Er zijn drie mogelijke kleuren:
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De gele kast bevat korte spelletjes, die duren niet langer
dan een half uur.
De rode kasten (dit zijn er twee!) bevatten spellen van een
middelmatige spelduur, die niet kort maar ook niet echt lang zijn.
Het gaat dan om spellen die langer dan 30 minuten duren, maar
korter dan 90 of 120 minuten.
De blauwe kast bevat de lange spellen, die langer duren
dan 2 uur. Sommige spellen in de blauwe kast kunnen soms wel 10
uur duren! Let er dus op dat je dat soort spellen alleen speelt op een
speldag, wanneer je zeker weet dat je je spel af kunt maken!
Stel je voor dat je een leuk spel hebt gevonden, maar er is geen tijd
meer op de spelavond, dan kun je het spel altijd nog lenen. Je mag
maximaal twee spellen per persoon lenen, die je de spelavond erop
weer terug moet brengen naar Het Duivelsei. Vergeet niet bij een
bestuurslid te vragen of je het spel mag lenen, dan komt het netjes
op de spellenuitleenlijst te staan (leuk woord voor galgje!).

Waar komen al die spellen vandaan?
Een paar keer per jaar gaat een aantal bestuursleden naar bordspellenbeurzen. Sommige bordspellenbeurzen zijn relatief klein,
maar we bezoeken ook de grootste spellenbeurs ter wereld: SPIEL!
Je kunt als lid mee naar spellenbeurzen om spellen voor jezelf te
kopen, of om het bestuur om de oren te zeuren dat ze een bepaald
leuk spel voor de vereniging moeten kopen. Als je niet mee kan, is
dit geen probleem! Je kunt altijd een bestuurslid vragen om voor jou
een bepaald spel mee te nemen dat je erg graag wilt, dan wordt het
later in rekening gebracht. Ook kun je van tevoren bij het bestuur
aangeven welke spellen je denkt dat leuk zijn voor de vereniging,
zodat het bestuur daar extra goed naar kan kijken!

Wat is het bestuur?
Ze zijn al een paar keer genoemd, het bestuur en de bestuursleden
van Het Duivelsei. Het bestuur bestaat uit de 5 of 6 mensen die de
vereniging draaiende houden. Zij openen en sluiten de spelavonden, zorgen dat de spellenkasten goed gevuld blijven, en regelen
achter de schermen alles wat nodig is voor de leden. Er is ieder jaar
een nieuw bestuur, het bestuur dit jaar stelt zich in deze Spelduivel
voor! Om het bestuur bij hun belangrijke taak te ondersteunen en
te controleren, zijn er twee commissies die ook achter de schermen
werken.

De senaat

De commissie die het bestuur advies kan geven, is de senaat.
De senaat bestaat uit oud-bestuursleden die iedere week de
notulen van de vergaderingen van het bestuur lezen. Vanuit
hun eigen ervaring als bestuur kunnen ze het bestuur op die
manier tips geven, zodat het bestuur niet ieder jaar opnieuw
het wiel uit hoeft te vinden. Heel handig dus!

De Kasco

Bij het regelen van alle zaken om de vereniging draaiende te
houden, hoort natuurlijk ook het beheer van het geld. Het
bestuur, of eigenlijk de penningmeester om precies te zijn,
houdt dan ook netjes een boekhouding bij. De Kasco is de
commissie die twee keer in het jaar de boekhouding controleert, zodat het bestuur niet zelf zomaar een vakantiereisje
boekt. Oh, én de Kasco gaat natuurlijk eens per jaar met het
bestuur naar Hawaiï! Wacht eens! Dat is verdacht!

Hoe bereik ik het bestuur?
Nu duidelijk is wat het bestuur allemaal doet, is het interessant
om te weten hoe je het bestuur kunt bereiken. Op een spelavond is het heel simpel, misschien heb je het mensen zelfs al
eens horen doen. Je schraapt je keel en roept zo hard als je
kan: “BESTUUHUUUR?!” Meestal reageert daar vanzelf wel
een bestuurslid op. Een andere goede optie, is om het bestuur
een mailtje te sturen. Dat kan via bestuur@duivelsei.nl, maar
ook via papierversnipperaar@duivelsei.nl. Of via hetmaaktnietuitwaterachterstaatalshetmaareindigtopduivelsei@duivelsei.
nl! Probeer het eens voor de lol, en om het bestuur te plagen
(alhoewel, nee, dat vindt het bestuur niet leuk). De meest officiële manier om de hele vereniging te benaderen, is via een
ALV. Een ALV is een algemene leden vergadering, waarop alle
leden van het Duivelsei uitgenodigd zijn om het over verenigingszaken te hebben. Ook wordt er vaak gestemd, op bijvoorbeeld het nieuwe bestuur, of op belangrijke beslissingen over
de vereniging.

Wat zijn commissies?
De Kasco en de Senaat werden al even genoemd, maar de
vereniging heeft ook nog allerlei andere leuke commissies die
niet achter de schermen werken. Een commissie is een groepje
leden die eens in de zoveel tijd vergaderen om een leuke activiteit te organiseren. Zo heb je bijvoorbeeld de Weekendcie,
de commissie die spelweekenden organiseert. Je kunt bij een
commissie komen door je daarvoor aan te melden op één van
de twee mogelijke aanmeldmomenten in het jaar. De momenten daarvoor zijn de CIA (de commissie interesse avond) en de
CIB (de commissie interesse bijeenkomst).

Help, wat betekent deze
afkorting?!
Het Duivelsei kent, zoals je al zag met ALV’s,
de CIA en de CIB, allerlei gekke afkortingen
die handig zijn om te ontcijferen. Hier zijn
nog een paar vertalingen voor standaard
Duivelsei-jargon:
HvZ betekent Humans versus
Zombies, en is het postapocalyptisch tikkertje dat een week lang door heel Leiden
gespeeld wordt. Humans vechten hierbij met Nerfwapens tegen levensgevaarlijke hordes zombies!
RPG’s zijn Role Playing Games, zoals
onder andere D&D (excuseer, ik bedoel natuurlijk
Dungeons and Dragons) waarbij je helemaal opgaat
in het spel en in de rol die je daarin speelt
MTG is Magic: The Gathering, een trading card game die erg populair is op Het Duivelsei.
Er zijn af en toe leuke introductiecursussen waar je kunt
leren spelen! Maar pas op met
deze hobby, want er kan veel
geld in gaan zitten!
DDR
is
Dance Dance Revolution, een spel met een
dansmat dat je
niet zomaar zittend kunt spelen!
Wat als mijn
vraag hier niet
tussen staat?
Hoewel je na het
lezen van dit artikel waarschijnlijk
al een stuk wijzer bent geworden
over Het Duivelsei, kan het natuurlijk zo zijn dat je toch nog vragen hebt. De oplossing daarvoor
is heel simpel! Pak een random
Duivelseitje bij zijn lurven, en stel
je vraag! En als dat niet werkt, is er
ook nog een fantastische speciale
Duivelsei-wiki (wiki.duivelsei.nl),
waar nog veel meer informatie
over de vereniging staat. Maak
een account aan, en browse door
de vele pagina’s met informatie en
word zo een echte Duivelsei-geleerde!
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Games
Ik hoor je denken: “Minecraft? Is dat niet voor twaalfjarige
jongentjes?” En mijn antwoord daarop is: “Ja, een beetje.” Maar zijn
studenten in hun hart niet ook een beetje twaalf? Misschien is het
je opgevallen, misschien niet. Maar de Duivelsei-Minecraft server
heeft een ontzettend drukke periode achter de rug. Er is veel gebeurd,
veel gebouwd en vaak om vier uur ’s nachts. Het slaaptekort wat we
allemaal hadden was vervelend, maar er kwamen wel veel mooie
dingen van.
Tekst: Jasmijn Bom

De Magische Were

bergen weghalen. Maar het resultaat is episch. De iconische klif van
de serie staat er al en hij is erg hoog en imposant. Met hoogtevrees
moet je hier niet komen.
Toen ik op een dag geen zin had om helemaal terug te lopen naar
mijn eigen basis ben ik er natuurlijk brandend afgerend om terug te
spawnen thuis, ik kon niet anders.
Ook hebben Koen en Rens een ander project, ze hebben namelijk alle
villages helemaal leeggeplukt zodat ze een grote villagerfarm konden
Een normale Minecraft avond
Je vraagt je misschien af wat we dan toch de hele nacht doen op de maken. Hoe ethisch correct dit is, is nog maar de vraag. Maar het is
server? Een normale avond ziet er zo uit: Iedereen begint heel netjes in ieder geval handig voor makkelijke trades.
gewoon bij zijn eigen basis. Een beetje bouwen, een beetje mijnen.
Maar op een bepaald moment sta je gewoon te bouwen en komt
er iemand anders langs. Die gaat dan opeens het hele bouwproces
saboteren door bijvoorbeeld verkeerde blokjes neer te zetten. Dat
eindigt natuurlijk niet goed. En inderdaad, op die manier eindigt de
avond met een groep Minecrafters die elkaar aan het neerschieten
zijn met enchanted bogen en elkaar van gebouwen aan het slaan
zijn. En dat is dan het einde van een heel gezellige avond! Natuurlijk
kan je ook gewoon in alle rust komen bouwen als je dat graag wil,
alles kan op de server.

Daniels dwarven kingdom

Onze lieve Daniël Zilverentant is waar we als eerste een kijkje gaan
nemen. Hij was, zoals de meesten van ons, vanaf dag 1 dat de server
online was actief. En dat is te zien. Hij heeft een grote dwarven
kingdom gemaakt in een berg, en is daarbij zelfs een extra berg
aan het bouwen. Ondertussen is dat nog allemaal maar de outline
en is de berg doorzichtig maar het is een work in progress. Bij zijn
kingdom zitten grote gangen en hallen, een prachtige ingang en een
bijenfarm waar zielige bijen worden afgeperst voor hun honing.
Ook is Daniels basis thuis voor een geheime sekte, maar dáár mag
ik eigenlijk niks over zeggen.

Minas Tirith

Een ander megaproject is het project van Koen Looijmans en Rens
Blaauwendraad. Zij zijn de stad van Minas Tirith uit Lord of the
Rings aan het nabouwen. Ook dit vereist veel bergen bouwen en
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Ijspaleis

Iets compleet anders is de basis van Tom Sassen. Dit is namelijk een
super awesome ijswereld. Hij is gebaseerd in een sneeuw biome,
oftewel op een plek met erg veel sneeuw en ijs. En hele paleis is
ermee gebouwd. Een hele fijne afwisseling van alle stenen dingen
die je normaal ziet en een mooie babyblauwe kleur. Buiten het paleis
is een grote trap naar het paleis en binnenin is stiekem nog wel het
mooiste. Er is een grote wenteltrap naar beneden, waar je een hal
vindt vol met vanalles. Dieren, items, gave blokjes, wat je je maar kan
voorstellen. Het is een beetje chaotisch, maar goed chaotisch.

Games

eld van Minecraft

zwemmen in de grote vissenkom waarin zijn basis zich begeeft.
Onder water reikt het bouwsel meerdere verdiepingen diep. Nou
denk je dat Carl ontzettend vaak verdronken moet zijn, gelukkig
heeft hij erg slim een beacon geplaatst waardoor je onderwater kan
Bijen en dierentuin
ademen. Op die manier vallen er niet nog meer doden dan er al
Bij Ilse Kuijf thuis is een ander paradijs te vinden. Dit is daadwerkelijk
een paradijs voor twaalfjarigen, namelijk een dierentuin. Alle dieren vallen binnen de server.
zijn er te vinden. Mijn persoonlijke favoriet zijn de panda’s, die rollen
rond en eten bamboe met hun twee pootjes. Een andere highlight
zijn de mega-bijen. Ze zijn groot, schattig én goed voor de natuur.

Ons nederige stulpje

Zelf heb ik ook samen met Emma een hele schattige basis. Ons doel
is om een hekserig klein wereldje te creeëren. Daarom staat alles
vol met bloemen, jack-o’-lanterns, bomen en paadjes. Ook hebben
Colosseum
we een mega-paddenstoel, mega-bagel en een persoonlijke wc voor
Bij Luuk van de Laar is het ook erg mooi. Hij heeft een schattig
Rens. Want zelfs Rens heeft zijn behoeftes.
vissersdorpje met een tolbrug, een boomhut en natuurlijk de
Acropolis. Maar als klap op de vuurpijl heeft hij ook het Colosseum
nagebouwd. Met in het midden een functionele arena, waar velen
gevechten zijn gehouden. De gevechten kunnen we bekijken vanaf
onze eigen persoonlijke balkonnetjes, en Daniël kan het bekijken
vanaf zijn mega balkon die die heeft gekregen door Luuk af te persen
met diamonds. Het hoogtepunt van alle gehouden gevechten was
toen we met zijn 10en elkaar tegelijk gingen vermoorden terwijl
een aantal van ons met een bootje door ring aan het varen waren en
anderen in de grond geglitched zaten. Wie er toen gewonnen heeft is
ons allemaal tot op de dag van vandaag onduidelijk.

Doe ook mee!

En verder zijn er natuurlijk nog veel meer gave bouwsels in de server,
dit is maar een deel ervan. Je vind overal erg mooie, grappige en
slimme bouwsels. Het is daadwerkelijk een wonderbaarlijke plek.
Als je nu denkt, god wat klinkt dit leuk allemaal. Dan ben je
natuurlijk helemaal welkom op de server. Er is nog genoeg plek voor
iedereen! De LANcie kan je een server-invite geven en dan kan je je
eigen mooie bouwsels in de server gaan bouwen! In de Discord is
Onderwaterwereld
een speciale Minecraft voice chat, dus je kan ook makkelijk samen
Een andere supercoole basis is de basis van Carl Zee, zijn basis is
spelen. Tot op Minecraft!
namelijk volledig onderwater gebouwd. Je kan de vissen langs zien
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Bordspellen

Het nieuwe normaal
Spellen tijdens de coronacrisis
Lekker knus aan een kleine tafel zitten om
een bordspel te spelen met vrienden: het
klinkt als iets van het verleden. Bordspellen,
zoals veel activiteiten, zijn in het nieuwe
normaal niet meer zo vanzelfsprekend, en
alleen met je gezin of huisgenoten zijn ze goed
te spelen. Toch hoeft niet alle hoop verloren
te zijn: sommige spellen zijn, met een paar
aanpassingen, makkelijk te spelen, met of
zonder corona. In dit artikel verken ik hoe
“coronaproof ” een aantal spellen zijn.
Tekst: Oscar van Putten

waardoor je elkaar aanraakt en letterlijk in
elkaars gezicht ademt. Alleen degene die het
draaiwijzer vasthoudt, is gered van dit lot.
Mocht je dus toch onder schot gedwongen
worden om te Twisteren met een groep
corona-ontkenners, dan weet je al welke rol
je kunt claimen.

zo weinig mogelijk aanraken? Laat dan
maar...

Score:

Magic: The Gathering

Twister

Splendor

Vind je die anderhalve meter afstand maar
niets en wil je ertegen in opstand komen?
Of denk jij dat deze “plandemie” een hoax
is om ons van onze vrijheid te beroven? Dan
is Twister het ideale spel voor jou. Twister
neemt alle coronamaatregelen en gooit ze
in een papierversnipperaar. Iedereen heeft
weleens van Twister gehoord, en dus behoeft
het geen uitleg waarom dit spel uitermate
ongeschikt is in dit tijdperk. Niet alleen kom
je pal naast je medespelers te staan, je wordt
door het spel in akelige posities gedreven

10

Alleen spelen als je het bestaan van het
coronavirus ontkent.

Voor nieuwkomers in de bordspellenwereld
is Splendor een ideaal spel om te leren: de
regels zijn eenvoudig en de potjes zijn kort,
maar het spel heeft wel redelijk wat diepgang.
Spelers in Splendor moeten edelstenen
verzamelen en daarmee kaarten kopen;
deze kaarten kunnen niet alleen punten
opleveren, maar geven ook korting op
toekomstige kaarten. Degene die als eerste
aan vijftien punten komt, wint het spel.
Het spel heeft relatief weinig onderdelen
en is daarmee erg overzichtelijk. Zo kun je
makkelijk op afstand van elkaar zitten. Maar
het spel heeft één grote zwakte: de
edelstenenfiches. De kleurrijke,
enigzins zware fiches... ze zijn
zo prettig om vast te pakken
en in je handen te houden!
Ze hebben het perfecte gewicht
en maken zo’n mooi
geluid als ze tegen
elkaar aan kletsen
en... wacht, we
moeten die dingen

Score:
Desinfecteer je handen voordat je aan die
fiches gaat zitten!

Magic is een controversieel spel op Het
Duivelsei. Er zijn genoeg mensen die dit
spel, dat veel diepgang, tactiek en variatie
heeft, maar al te graag spelen. Daarentegen
is het “Ieuw, Magic” kamp ook groot
genoeg. Maar of je nu voor of tegen Magic
bent, één ding blijft duidelijk: Magic is
een erg geschikt coronaspel. Niet alleen
kun je makkelijk ver genoeg van elkaar
vandaan zitten, je hoeft vrijwel nooit
elkaars onderdelen aan te raken: spelers
hebben hun eigen deck, tableau, fiches en
scoretracker. Ook andere Trading Card
Games hebben deze voordelen, en zo blijft
de kans op besmetting minimaal. Mocht
je willen beginnen aan Magic, dan moet je
echter voor één ding oppassen: het is een
dure hobby. Elk jaar komt er een nieuwe
set kaarten (die je natuurlijk wil kopen)
en individuele kaarten kunnen tientallen
of zelfs honderden euro’s kosten. Zelfs
mensen die in de coronacrisis hun baan
zijn kwijtgeraakt, hebben minder financiële
ruïnatie meegemaakt dan mensen die door
Magic opgeslokt zijn.
Score:
De economische schade is erger dan het
besmettingsgevaar.

Bordspellen

€1

Hoewel je met Rock Band in theorie de
coronamaatregelen kunt aanhouden, zal het
toch niet hetzelfde voelen.

2.9

Score:

95

Vroeger was het beter.

Scythe

Wat maakt een spel coronaproof?
Om coronaproof te zijn, moet het mogelijk zijn
om tijdens het spel de richtlijnen van het RIVM
aan te houden. Spelers moeten dus anderhalve
meter afstand kunnen houden tijdens het
spelen en moeten elkaar niet hoeven aanraken.
Als een scherm tussen spelers één van de
spelonderdelen is, is dat een extra bonus. Om
contactbesmetting te voorkomen, is het ook
een plus als spelers zo weinig mogelijk dezelfde
onderdelen aan hoeven raken.
Ondanks deze eisen is het nog steeds mogelijk
om veel bord- en kaartspellen veilig te spelen!
Wil je met niet-huisgenoten een bordspel
spelen? Was of desinfecteer vooraf je handen
en houd tijdens het spelen genoeg afstand van
elkaar!

Monopoly

Wie mij kent, weet dat ik elke mogelijkheid
aanpak om over Monopoly te klagen, en zo
ook hier. Op eerste gezicht lijkt Monopoly
misschien niet coronaproof. Het bord is te
klein voor mensen om ver uit elkaar te zitten,
en iedereen moet dezelfde geldbriefjes

aanraken, die circuleren van bank naar
spelers en tussen spelers onderling. Ook
de dobbelstenen worden door alle spelers
aangeraakt. Opzich zijn hier oplossingen
voor te vinden zijn, maar Monopoly heeft
één ander fundamenteel probleem: het
is een slecht spel. Het spel berust op veel
geluk, duurt absurd lang en eindigt in
intense pijn wanneer je op de Kalverstraat
landt waar je (nu voormalige) vriend een
hotel heeft gebouwd. Er is weinig leuks aan
een spel dat zo hatelijk is. Je kunt het spel
wel coronaproof maken, maar helaas blijft
het altijd plezierproof.
Score:
Ook zonder corona moet je dit spel niet
spelen.

Rock Band

Rock Band is lange tijd een iconisch deel van
Het Duivelsei geweest. Elke avond werden
op de Xbox allerlei klassieke nummers
gespeeld en gezongen in de Filmzaal door
een groep fanatieke muzikanten. Je kon
gemakkelijk een gitaar, piano of microfoon
van een medespeler overnemen en meteen
meedoen met de actie, en gemakkelijk
weer je instrument doorgeven als je even
pauze wilde nemen. Dit gezellige hoekje
van de Filmzaal was een ideale plek om
te ontspannen – was, want helaas zal
Rock Band voorlopig niet meer
terugkeren naar normaal. Het
hoekje waar Rock Band wordt
gespeeld biedt met anderhalve
meter afstand nauwelijks plek voor
twee mensen, laat staan een band
van vijf, en op afstand van elkaar
jammen is toch wat minder leuk. Je
instrument doorgeven gaat nu ook
wat ongemakkelijker als de vorige
speler hem tien minuten lang met
zweethanden heeft vastgehouden,
al zou je prima je handen en het
instrument kunnen desinfecteren.

Lange, ingewikkelde spellen hebben tijdens
de coronacrisis één geemenschappelijk
voordeel: het bord is zo groot, dat je vanzelf
gedwongen wordt anderhalve meter uit
elkaar te zitten. Scythe is een voorbeeld
van zo’n groot tactisch spel. Simpel gezegd
is het een soort combinatie van Catan en
Risk in een grimmige science-fiction setting
(en hoezeer het ook zo klinkt, bedoel
ik niet het jaar 2020), of te vergelijken
met Civilization met minder focus op
oorlogvoering. Spelers leiden verschillende
facties die onderling vechten om controle
over een mysterieuze fabriek. Dit gaat
niet zozeer door alleen oorlog te voeren,
maar focust zich op talloze aspecten die je
moet balanceren, zoals het verzamelen van
grondstoffen, het bouwen van gebouwen, en
het verkrijgen van populariteit. Scythe kan
op eerste gezicht ingewikkeld lijken, maar is
uiteindelijk ontzettend leuk en heeft genoeg
diepgang om het vaker te kunnen spelen.
Maar is het spel naast de grootte van het
spelbord coronaproof? Je hebt nog steeds
enkele gemeenschappelijke voorwerpen,
maar spelers hoeven maar weinig dezelfde
onderdelen aan te raken: de enige die jouw
poppetjes en grondstoffen aanraakt, ben
jij. (Letterlijk dan, ik kan niet garanderen
dat je tegenstander je figuurlijk gezien
meedogenloos in elkaar slaat).
Score:
Zeer geschikt!
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Leden

Geef het stokje door
Iedere editie van de Spelduivel wordt
één van onze leden eens goed aan
de tand gevoeld. De slachtoffers? Die
worden steeds door het vorige slachtoffer gekozen. Het woord is deze keer
aan Marijn van der Horst.
Tekst: Aryan Rezaei
Wat is je favoriete quote?
“The most important step one can
take is always the next one” uit Oathbringer.
Als je wist dat de aarde over een jaar zou vergaan, wat zou je dan nu anders doen?
Ik zou op reis gaan naar de mooiste
natuurgebieden op aarde.
Wat is je favoriete ding om te doen in je me-time?
In mijn me-time vind ik het fijn om
naar muziek te luisteren terwijl ik
door een parkje in de buurt loop.
Als je in een Fictief universum mocht leven met alle
voor- en nadelen, welk universum zou dat zijn?
Ik zou graag naar de Plane Kaladesh
gaan in de wereld van Magic: The
Gathering. Dat is een wereld waar
veel uitvindingen worden gedaan
met een combinatie van technologie
en magie.
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Als je een jaar lang iemand anders zou zijn, wie
zou je dan kiezen en waarom?
Ik zou op het moment Donald
Trump kiezen om zijn verkiezingscampagne zo ver te verzieken dat
hij zeker niet nog een keer verkozen
wordt, en dan zijn geld geven aan de
BLM-beweging.

Wat is de probabilistisch meest onwaarschijnlijke
situatie waarin je je ooit hebt bevonden?
De meest onwaarschijnlijke situatie
waar ik me ooit in heb bevonden is
dat ik een van mijn beste vrienden
van de basisschool weer tegenkwam
bij het eerstejaarsweekend van Duivelsei.
Als jij terug in de tijd zou mogen reizen en dan
eeuwig door zou kunnen leven vanaf dan, waar en
wanneer zou je dan heenreizen?
Ik zou teruggaan naar Athene in de
oudheid; er is veel verloren gegaan
over de filosofie uit die tijd en dat zou
ik dan eerstehands kunnen leren.
Je mag een vraag kiezen om te elimineren, welke
vraag kies je?
Ik wil de vraag over wie ik voor een
jaar zou zijn elimineren; ik vond het
lastig om daar iets origineels bij te
bedenken.

Welke vraag wil je toevoegen?
Als je een spel was, welk spel zou je zijn een Wat zou je doen tijdens de Purge?
waarom?
Ik zou Trivial Pursuit zijn omdat ik Wie nomineer je voor de volgende editie?
erg veel nutteloze feitjes onthoud.
Ik nomineer Simon Jutist voor de
volgende editie.
Waar mogen ze jou ‘s nachts voor wakker maken?
Voor drop kan je me altijd wakker
maken.

Roll for initiative!
Stel je voor, je speelt al jaren Dungeons & Dragons, één van de meest alom bekende role playing games ter wereld, maar eigenlijk begin je pas
recentelijk écht de regels te begrijpen. Overmoedig bestel je de Dungeon Master Guide, in de hoop een keer de stap te maken naar Dungeon
Master, machtiger dan alle goden in welk D&D universum dan ook. Je vertelt je ouders en je broertje enthousiast over je nieuwe aankoop, en
plots zijn ze zo geïnteresseerd dat je in je eerste sessie D&D als DM belandt… met je ouders en je broertje! In dit artikel doe ik verslag over de
obstakels die je in een dergelijk scenario tegenkomt.
Tekst: Emma Verweij

Hoe beland je in een campaign met je Gezin?

Ondanks mijn grote liefde voor D&D had
ik thuis nooit echt een goed beeld geschetst
van wat het nu precies was. Het duizelde
mijn ouders en broertje dan ook even toen
ik aan kwam zetten met mijn verzameling
dobbelstenen, die niet alleen 6-zijdig, maar
ook 4, 8, 10, 12 en 20-zijdig zijn. Ik kon ze
gelukkig geruststellen, de beste manier om
D&D te leren is immers door er gewoon aan
te beginnen! Ik zou ze als DM, degene die
het scenario omschrijft en alle non-player
characters bestuurt, begeleiden door deze
nieuwe wereld.

Character creation

Ik had het geluk dat ik een standaard
module ter beschikking had, en dus
niet alles zelf hoefde te bedenken. Het
avontuur bevatte zelfs een aantal pre-made
characters, waar mijn spelers uit konden
kiezen. Het enige wat nog moest gebeuren,
is het bedenken van namen. Mijn vader had
als eerste zijn naam, en speelde de nobele
Farrow McCorlinn. Dit zette gelijk de toon
voor de rest van de spelers en snel daarna
kwam mijn moeder ook met haar naam.

Ze zei hem echter niet, maar schoof me
gniffelend een briefje door, waarop stond…
Leore… Lyoe… Loehr… Loaghiary. Dit was
het moment waarop ik besefte dat dit een
lange sessie zou worden. Voor mensen die
de serie Outlander niet gezien of gelezen
hebben: je spreekt Loaghiary ongeveer uit
als “Leory”, of althans, dat is wat ik er zelf
gehaast naast krabbelde. De sessie kon bijna
beginnen, ik had mijn geïmproviseerde DM
scherm neergezet (gewoon wat cornflakes
dozen met ducttape ertussen), mijn spelers
waren voorzien van ieder een eigen set
dobbelstenen (ik had er toch 7) én ik had
ze voorzien van geïmproviseerde mini’s:
legopoppetjes! Alleen mijn broertje moest
zijn naam nog bedenken. Maar veel erger
dan Loaghiary kon het niet worden, toch?
Met een licht wanhopige blik probeerde ik
telepatisch te smeken om een naam met één
lettergreep toen hij doodleuk zei: “Nitrogen
Trifluoride, uit het plaatsje BiNaS!”. Met een
diepe zucht begon ik aan mijn verhaal met
Farrow, Loaghiary en Nitrogen.

Het avontuur!

Het plan was als volgt: ik zou, om een beetje
indruk te maken, gelijk aan het begin mijn
spelers verrassen met een hinderlaag, die
ze niet aan zouden zien komen. Waar ik
niet op gerekend had, was de alertheid
van mijn spelers. Gelijk opgenomen in het
verhaal werd iedere struik onderzocht, en
iedere steen omgedraaid. Het duurde dan
ook niet lang voordat Farrow een takje zag
bewegen. Gelijk begonnen mijn ouders en
broertje wild te overleggen, totdat ik ze er
op wees dat alleen Farrow dit nog gezien
had, de rest wist immers van niets! Omdat
ik de beschrijving van de omgeving volgens
de module in het Engels had gedaan, was er

enige verwarring over de taal die we zouden
gebruiken. Farrow riep dan ook uit:
“Guys, I believe there is something in de
bosjes!”
De rest van de sessie verliep redelijk voorspoedig, totdat mijn broertje de eerste
critical fail gooide, een 1 op een 20 zijdige
dobbelsteen! Gelukkig was hij een halfling,
en mocht hij zijn dobbelsteen herrollen om
de groep te redden van een regelrechte ramp
en hij gooide… nog een 1! Dit bracht de
spelers in een benarde situatie, maar met de
nodige creativiteit met cijfers aan mijn kant
brachten de helden het er toch levend vanaf.
Ik wilde namelijk wél dat mijn spelers terug
zouden komen voor een tweede sessie, maar
dan… dan zou ik niet zo vergevend zijn.
(Muhahahah)
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De redactie speelt

Tijdens deze periode van zelfisolatie slaat
algauw de verveling toe. Allerlei activiteiten
vallen weg, en je zoekt manieren om jezelf
bezig te houden. Voor ons was het een reden
om onze jeugd te herleven en allerlei klassieke
games te spelen. Club Penguin, Habbo, spele.
nl en nog meer werd voorgesteld, en we
waren van plan om deze games allemaal te
proberen. Helaas bleek de avond daar te kort
voor toen we al snel verwikkeld raakten in de
wonderlijke wereld van Club Penguin. Lees
hier over het avontuur van zes volwassenen
in deze game voor kinderen.
Tekst: Oscar van Putten

Wedergeboorte van een klassieker

Voor wie het niet kent: Club Penguin
is een MMO (Massively Multiplayer
Online) game gericht op kinderen, waarin
spelers met pinguïnavatars een virtuele
wereld verkennen, minigames spelen en
interactie met elkaar aangaan. In 2017
kwam Club Penguin tragisch ten einde
toen moederbedrijf Disney besloot dat
deze haar deuren moest sluiten, maar
enkele sites hebben het spel sindsdien
nieuw leven ingeblazen. Zo kun je op Club
Penguin Online de klassieke Club Penguin
experience herbeleven.
We begonnen met zijn vijven – Aryan zou
zich later nog aansluiten – maakten daarbij
onze accounts aan, maakten onze eigen
pinguïns en kozen een server: vanavond
wilden wij de ‘Frozen’ server onveilig
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maken. Bij het joinen kregen we gelijk een
waarschuwing: dit was een ‘mature’ server,
wilden we daar wel op? Tuurlijk wilden we
dat! We verzamelden in het dorp, waar een
grote meute stond. Al snel werd duidelijk
wat er zo ‘mature’ was aan deze server.
Club Penguin had een ontzettend strenge
chatfilter, en het gebruik van een of twee
milde scheldwoorden zou al resulteren in
een tijdelijke ban. Maar in het dorp zagen
we mensen allerlei obsceniteiten uitroepen
via de chat.
We liepen samen rond en kwamen snel
terecht bij de puffleshop. Hier kon je
puffles kopen, de schattige, kleurrijke, fluffy
huisdieren van de pinguïns in deze game.
Een voor een gaven wij 400 coins – bijna
al ons startgeld – uit aan een puffle die ons
gedurende de avond zou vergezellen. De
mijne bleef na korte tijd echter vastzitten
door een of andere bug. Ik moest hem thuis
achterlaten en eenzaam op pad gaan terwijl
al mijn vrienden wél coole puffles hadden.
Slechtste uitgave ooit.

Minigames, minigames!

Maar met al dat geld uitgegeven moesten we
wel nieuwe coins verdienen. Coins kon je
voornamelijk met minigames verdienen, die
verspreid waren over het hele eiland. Ook
in de puffleshop waren er minigames: wij
gingen Puffle Launch spelen, een minigame
waarin je puffles langs een parcours schiet.
Dit was een minigame ontworpen voor

kinderen; hoe moeilijk kon het zijn? Best
moeilijk, zo bleek, terwijl we gefrustreerd
onszelf door alle levels probeerden te
sjouwen.
Daarna hebben we samen het eiland
verkend; we zijn naar verschillende plekken
gegaan en hebben allerlei minigames
uitgeprobeerd. In het skigebied gingen
we tegen elkaar sleetje rijden. Ik won de
eerste race, en de tweede, en de derde...
langzamerhand werd het een terugkerend
doel om mij te verslaan, maar die avond was
ik toch echt de koning van de berg. In de
skihut kon je vier-op-een-rij spelen tegen
elkaar. Mijn eerste en enige potje tegen
Esmée zou ik gewonnen hebben, ware het
niet dat ik per ongeluk wegklikte bij mijn
laatste zet. Ook de minigame Card-Jitsu
hebben we gespeeld; op goed geluk won ik
twee keer achter elkaar. Ja, ik ben ontzettend
goed in Club Penguin minigames.
Langzamerhand splitsten we op om het
eiland te verkennen en de single-player
minigames te spelen. Een flinke golf
nostalgie kwam over me heen terwijl ik
de klassieke minigames speelde. Maar er
waren ook nieuwe minigames die in mijn
lange absentie toegevoegd waren. De coins
kwamen binnen, maar nog niet snel genoeg.
Toen vond Tim een waardevolle minigame:
Cart Surfer, een minigame waarin je een
mijnkar bestuurt en allerlei trucjes doet.
Hiermee was het ontzettend makkelijk om
binnen korte tijd veel coins te verzamelen.
Elke run van zo’n twee
minuten was genoeg om
100 tot 200 coins binnen
te harken. Langzaam
maar zeker werden we
rijk.
Om ons heen zagen
we allerlei mensen met
stijlvolle kleding. Zo
wilden wij ook zijn. En
dus hebben we bijna
onze volledige spaarpot

games
leeggemaakt. In de kledingwinkel kochten
we minstens één, soms zelfs meerdere
outfits. Ook tijdens het spelen vonden we
af en toe bijzondere kledingstukken, zoals
een roze hoed, een helm of een 3D-bril,
om te combineren met onze coole outfit.
Uiteindelijk veranderden onze outfits in
een chaotisch maar stijlvol samenraapsel
van wat we konden vinden. Rond deze tijd
kwam Aryan er ook bij; qua coins liep hij
achter, maar zijn puffle wist gelukkig al vrij
snel een schapenpak op te graven.

Even sociaal doen

Maar wat voor mensen spelen Club Penguin
eigenlijk? Daar kwamen we de tweede
helft van de avond achter: we hadden nu
wel het eiland verkend, maar we waren
ook benieuwd naar de mensen die hier
rondliepen Terwijl wij door het dorp liepen,
nodigde iemand mensen uit naar hun iglo
voor een satanistisch ritueel, waar pinguïns
opgeofferd werden. Wij waren benieuwd en
kwamen naar zijn iglo toe. Helaas was dit
een stuk saaier dan het klinkt, aangezien
niemand opgeofferd wilde worden, en de
iglo stroomde leeg. Toen zagen we dat deze
speler minstens 20 puffles had – dat klinkt
toch echt als dierenmishandeling. Dit was
wel een reminder voor mij om een nieuwe
puffle te kopen, en hiermee kon ik wél
fatsoenlijk rondlopen. Ook iglo’s van andere
mensen gingen we langs om te bekijken.
Deze term is overigens erg breed: veel ‘iglo’s’
zijn namelijk boomhutten, huizen of zelfs
niets meer dan een open dansvloer.
We gingen verder met wat we de rest van
de avond hadden gedaan: minigames
spelen, coins verzamelen en outfits kopen.
Langzamerhand bleek dat we niet meer
zouden toekomen aan Habbo Hotel en dat
de hele avond aan Club Penguin uitbesteed
zou worden. Richting het einde van de
avond keerden we terug naar mijn iglo. Hier
heb ik al mijn coins besteed om het mooi
te maken voor één laatste groepsfoto. Het
werd laat, en Esmée, Aryan en Tim verlieten

ons; maar de rest van de Redactie ging nog
even door.
Algauw kwamen we weer terecht in iemands
iglo, waar een heus feest gegeven werd, met
muziek, een dansvloer, twintig deelnemers
en zelfs een barkeep. We raakten aan de
praat met een paar mensen, en hier werd
duidelijk wat we al vermoedden: deze
mensen waren geen kinderen, maar tieners
of jongvolwassenen, op zoek naar nostalgie
net zoals wij. Naast deze gesprekken hebben
we hier ook wel genoeg kattenkwaad
uitgehaald: inbreken in andermans
conversaties, gecoördineerd via de chat
gillen en ik die een alcoholist speelde.
Toen we hier alles hadden gezien en de
herhalende muziek ons begon te irriteren,
besloten we maar door te gaan naar andere
iglo’s. Je kon vrij andermans iglo’s bezoeken,
maar helaas was de meerderheid erg leeg.
Eén iglo was wel druk, maar daar speelden
mensen serieus een spel, en serieus meedoen
hadden we nou echt geen zin in. Ook
kwamen we per ongeluk een privégesprek
binnenvallen dat een pinguïnstelletje in hun
iglo hield (want dat is blijkbaar een ding);
onze aanwezigheid werd niet gewaardeerd,
zeker niet toen we ze volgden naar een

andere iglo (oké, misschien was dat niet heel
aardig van ons).
Aan het einde kwamen we erachter dat we
nog niet alles hadden gezien – zo kon je
een geheim agent worden en allerlei missies
uitvoeren, wat we pas om één uur ’s nachts
ontdekten. Voor vanavond waren we klaar.
Maar daar lieten we het niet bij: een week
later, na de online halfjaars-ALV, hebben
we een groep Duivelseitjes overgehaald om
nogmaals Club Penguin te spelen, en zijn we
met zo’n tien man wederom de Frozen server
onveilig gaan maken. Inhoudelijk is het niet
de beste game die er is, maar met vrienden is
Club Penguin zeker een leuke, nostalgische
en – op zijn minst – interessante ervaring.
Addendum: sinds het schrijven van dit artikel
heeft Club Penguin Online haar deuren
gesloten na een copyright claim van Disney.
Vergelijkbare reboots van Club Penguin,
zoals Club Penguin Rewritten, zijn voorlopig
echter nog steeds actief.

De redactie

Aryan

Emma

Esmée

Jasmijn

Oscar

Tim
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Lord of the Sims

Twee RPG’s om in deze vreemde dagen op Tabletop Simulator te spelen.
Tabletop Simulator is een Steamgame die zich, zoals de naam al impliceert, afspeelt rondom een tafelblad. Men heeft de mogelijkheid
om verschillende spellen op dit tafelblad in te laden. Dit kan door de spellen van de Steam workshop te downloaden of door ze
in de Steam store te kopen. Het spelen van bordspellen in Tabletop Simulator heeft een aantal voordelen ten opzichten van fysiek
bordspellen spelen: Je hoeft niet eerst alles klaar te zetten, je loopt niet het risico dat je een onderdeel van het spel kwijtraakt en
zeker nu in coronatijd kun je je favoriete spellen blijven spelen terwijl je je toch aan de coronamaatregelen houdt. (En de muziek
in het hoofdmenu is echt fantastisch). Echter, een van de grootste nadelen aan Tabletop Simulator is toch wel dat ik geen gebruik
kan maken van mijn mooie dobbelsteen setjes. Ook ontbreekt de gezelligheid van het om de tafel zitten om een bordspel te spelen
in Tabletop Simulator, over voicechat met elkaar praten is toch net iets anders dan fysiek in dezelfde kamer zijn. Omdat het aantal
spellen in de workshop zo enorm groot is zal ik mij beperken tot enkele van mijn favorieten.
Tekst: Tim Valkenburg

Mijn vaste D&D groep heeft één groot probleem. Omdat we
met miniatures spelen, zijn we voor elke sessie minstens een
uur bezig met het opbouwen van de setting. Omdat we allemaal een erg druk schema hebben (en er zo’n 250 kilometer
tussen mij en de rest van de groep zit), kan het voorkomen dat
er drie maanden tussen onze sessies zitten. Gezien onze DM
zijn tafel in deze maanden gewoon nodig heeft, moeten we de
miniatuur setting ook weer afbreken. Door D&D in Tabletop
Simulator te spelen, hoeft de DM de setting maar één enkele
keer op te bouwen. Bovendien kan de DM de sessie opslaan;
hierdoor kan de campaign gewoon worden hervat waar we de
vorige sessie zijn gebleven.
In de workshop zijn meer dan genoeg voorgebouwde dungeons

16

en steden te vinden. Daarnaast zijn er ook meer dan genoeg
workshop items die miniaturen en bouwonderdelen voor het
bouwen van je eigen dungeons en steden aanbieden. Ook heb
je de optie om specifieke modellen uit workshop items op te
slaan zodat je ze zelf kunt inladen in je eigenspel. Sommige
workshop items maken het mogelijk om meerdere miniatuur
steden en dungeons op te slaan in kleine containers. Als je
deze containers vervolgens op een bepaalde plaat zet dan
kun je het tafelblad automatisch leegruimen, de nieuwe
dungeon wordt dan automatisch opgezet. Dit maakt het
wisselen tussen locaties erg makkelijk. Ook kun je je eigen 3D
modellen uploaden naar Tabletop Simulator. Dit doe je door
zelf miniaturen te maken in een programma zoals Blender en
vervolgens te uploaden naar de Steamworkshop. Vervolgens
kun je deze workshop items weer downloaden naar Tabletop
Simulator.
Indien je geen zin en/of tijd hebt om zelf een miniatuur versie
van een dungeon te maken of te downloaden is er ook altijd de
mogelijkheid om gewoon een kaart te gebruiken. In Tabletop
Simulator kun je namelijk ook afbeeldingen inladen om op
te spelen (of om de tafel mee te decoreren). Deze functie kan
ook worden gebruikt om spelers een handout te geven van de
standaardregels of van wie zich in een locatie bevinden.
Tabletop Simulator is tegenwoordig, voor mijn groep, de vaste
manier om D&D te spelen. Dit komt deels doordat ik aan de
andere kant van het land woon en door het coronavirus. Maar
de voornaamste redenen dat wij zijn overgeschakeld zijn het
gemak en de mogelijkheden van Tabletop Simulator.

Games

In Betrayal at the House on the Hill (ook wel ‘Betrayal’
genoemd) speel je als een groep van drie tot zes verkenners
die een bezeten huis onderzoeken. Elke verkenner heeft
4 stats, namelijk: Speed, Might, Sanity en Knowledge. De
speedwaarde bepaalt door hoeveel kamers je per beurt mag
lopen. Nieuwe kamers worden pas zichtbaar op het moment
dat je door de deur loopt. Elke nieuwe kamer heeft een kans
om een Event of een Omen te activeren of om een item te
geven. Daarnaast moet je voor sommige kamers eerst een
check halen. Deze checks worden gedaan met dobbelstenen
met 0, 1 en 2 ogen. Het aantal dobbelstenen wordt bepaald
door de waarde van de stat waarmee de check gemaakt wordt.
De events zijn over het algemeen dingen die je standaard
in een spookhuis zou verwachten: verschillende vormen
van verschijningen, zoals een echtpaar in Victoriaanse
trouwkleding, een brandende man of een schaduw die uit de
muur komt. Ook bestaan de events uit fysieke gebeurtenissen
zoals onbreekbare spinnenwebben, geheime gangen en
verontrustende geluiden. Dit soort events vereisen doorgaans
een sanity of een knowledge check, ze kunnen de stats van een
speler aanpassen maar hebben verder niet echt invloed op wat
er in de game gebeurt.
De game draait om de omen kaarten. Betrayal bevat 21 omen
kaarten die een voorteken weergeven. Deze worden getrokken
wanneer een speler een kamer met het omen teken plaatst.
Wanneer dit gebeurt moet de speler de omenkaart lezen en
eventuele acties die op de kaart staan uitvoeren. Bij elke omen
moet je bovendien zes dobbelstenen rollen; rol je te laag, dan
begint de haunt. Het specifieke haunt scenario is afhankelijk
van de getrokken omen kaart en van de kamer waarin de

speler zich bevindt. Aan de hand van een tabel worden zowel
de haunt als de verrader bepaald. De verrader krijgt een
handleiding waarin instructies staan voor de specifieke haunt
terwijl de overige spelers een handleiding krijgen over wat zij
moeten doen om te winnen. De vereisten om te winnen voor
zowel de verrader als de overige spellers verschillen per haunt.
Echter, naast het voltooien van hun doel kan de verrader ook
winnen door de overige spelers te doden. Betrayal bevat,
inclusief de uitbreiding, 100 verschillende haunt scenario’s.
Hierdoor is de replayability van Betrayal erg hoog.
De voornaamste redenen om Betrayal op Tabletop Sim te
spelen zijn: het feit dat er erg veel onderdelen in het spel zitten
die je makkelijk kwijt kan raken. Verder neemt Betrayal al erg
snel erg veel ruimte in beslag. Het huis bestaat (inclusief de
uitbreiding) uit vier etages, namelijk: De kelder, de begane
grond, de eerste verdieping en de zolder. Deze verdiepingen
worden, naarmate er meer van het huis ontdekt wordt,
allemaal naast elkaar op dezelfde tafel uitgelegd. In Tabletop
Simulator passen deze etages gegarandeerd op de tafel, iets
wat in onze sessies niet altijd het geval is.
Betrayal is een leuke game om te spelen als je met een groep
speelt die erg van (matige) horrorfilms en series houdt. Dat is
in mijn standaard groep (zie D&D groep) zeer
zeker het geval. Hierdoor ontstaan er verschillende situaties waarin er gepast en ongepast
referenties naar deze films en series worden
gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan het keihard
schreeuwen van “Here’s Johnny!” wanneer de
verrader dezelfde kamer als een vastzittende
speler binnenkomt. Of het zachtjes zingen van
Freddy’s nursery rhyme (“1, 2, Freddy’s coming
for you!”) uit de Nightmare on Elmstreet films
terwijl de verrader achter iemand aangaat. Betrayal is op zich zelf al erg leuk om te spelen
maar uit ervaring blijkt dat het veel leuker is
met een groep horrorfans.
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Leden

De kamer van..

Iedere Spelduivel gaat een redacteur langs op de kamer van een Eitje.
Deze keer was het mijn beurt, maar ja, daar stond ik dan met al mijn
goede moed want Corona stond het nog steeds niet toe. Maar dat was
oké, want ik had een seaplane! Ik pakte snel mijn Switch en Discord
erbij en ben langsgegaan op de Animal Crossing eilanden van Vita
Jansen en Jace Ravensburg. Zo kon ik toch nog een tour doen, dan
wel virtueel, door een zorgvuldig ingericht huisje. Een maandje later
waren de richtlijnen wat versoepeld en kon ik ook nog echt op pad.
Daarvoor reisde ik af naar Leiderdorp om bij Ilse Cornet langs te
gaan. Zij woont (nog) niet op kamers maar was nog steeds bereid mij
haar kamer te laten zien. Dus ja, ik heb eigenlijk alles gedaan behalve
waar dit artikel normaal om gaat, maar dat zal voor de volgende
editie vast weer mogelijk zijn!
Tekst: Esmee van Soest

Ready for take off!

De overheid raadde het nog altijd ten strengste af om in de trein
te stappen als je geen essentieel beroep had. Met pijn in mijn hart
moest ik toen toch wel toegeven dat “Spelduivel schrijver” noch
essentieel, noch een beroep was. Gelukkig deden Orville en Wilbur
daar wat minder moeilijk over en voor ik het wist stond ik op een
tropisch eiland. Hier nam Vita mij mee naar haar virtuele huisje.
Het is maar goed dat er geen hooikoorts bestaat in Animal Crossing
want dan zou haar kleurige voortuin me zeker een niesbui hebben
gegeven.

te rapen maar helaas,
dat stond de game niet
toe. Temidden van al
haar knollen wisten
we toch nog een mooie
“einde tour” foto te
maken. Konnichiwa!

Duivelseiland

Niet veel later stond ik voor
het blauwe huis van Jace.
Terwijl ik me kort afvroeg
waar, o waar Schaduw was,
wist Jace al precies welke
twee kamers ik moest
zien. In de kelder bevond
zich een heuse game room
waar elk Duivelseitje zijn hart aan kan ophalen. Omringd door een
muur van manga stond er menig flipperkast en andere games. De
sfeer werd compleet gemaakt door lavalampen en KK muziek uit
een jukebox. Ook de zolder had een vleugje Duivelsei. Een heus
boeken walhalla wachtte me daar op. Met boekenkasten, kunst en
een studiehoekje verklaar ik deze minibieb tot mijn favoriete kamer
van deze online tour!

Casual chique

Bij binnenkomst stonden we niet lang stil bij de zorgvuldig
ingerichte woonkamer, we renden al snel de keuken in. Hier trof ik
een vrolijke samenvoeging van blauwe stoelen en gele apparatuur

met een roze behangetje. Dit was één van haar favoriete kamers.
Een goede keuze! Toen we naar Vita’s tweede favoriete kamer
gingen kwam ze er tot haar eigen verrassing achter dat ze vergeten
was op te ruimen. Wie had gedacht dat dat je zelfs virtueel nog kon
overkomen? Naast een gong, kimono en theesetje, sieraden ook een
partij knollen de Japans gestylde kamer. Ze probeerde ze nog snel op
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Op naar Leiderdorp

Maar toen, de hoeveelheid Corona was inmiddels flink afgenomen
en het was weer verantwoord om nu wél bij iemand op bezoek
te gaan. In de korte tijd die ik had voordat deze Spelduivel naar

Leden
de drukker zou gaan, wist ik snel een uitnodiging bij een Eitje
te regelen. Zo zat ik met mijn mondkapje in het OV om naar
Leiderdorp te gaan. Hier woont namelijk Ilse Cornet. Ilse is een
eerstejaars studente psychologie evenals een eerstejaars Duiveleitje.
Ik werd vrolijk ontvangen door Ilse en Ilse’s kat. Haar kat keek me
even aan, maar ging er toen helaas snel vandoor. Ik neem het hem
niet kwalijk, ik heb dat effect op katten.

Ilse’s art collectie

Ik werd bij binnenkomst meteen gewaarschuwd. “Mijn familie roast
me echt altijd. Dus kijk niet raar
op als we ze tegenkomen.”, gaf
Ilse toe. Ah, the joy of living at
home! We begaven ons naar
zolder waar Ilse haar kamer
heeft. Op haar kamer wordt,
terwijl Ilse nog snel wat spullen
opzij gooit, mijn aandacht
meteen getrokken door haar
kledingkast. De deur hieraan
is bedekt met posters, kaartjes
en fan-art. “Heb je die zelf
gemaakt?”, vraag ik haar. Door
een eerder potje ‘Wat schets je
me nou?!’ ben ik welbekend
met Ilse haar tekenkunsten en ik
schat dit niet boven haar niveau.
“De meeste niet. Een vriendin
van mij maakte ze en verkoopt ze dan ook. Ik steun haar dus ik heb
er een paar van haar gekocht en deze heeft ze voor mijn verjaardag
gemaakt”, zegt Ilse wijzend naar één van de tekeningen. Dat Ilse van
Marvel en Spiderman houdt is ook niet te missen. En van Tangled
natuurlijk, die film bekent ze meerdere keren gekeken te hebben.

Nog meer Animal Crossing

In de andere hoek van haar kamer gaan leren en soggen zeer
waarschijnlijk hand-in-hand. Hier bevindt zich namelijk niet alleen
haar studeerplek maar ook haar vaste Switch opzet met haar laptop

en nog een extra monitor.
Toen de Animal Crossing
Switch uitkwam heeft ze zich
door een enthousiaste vriend
toch laten overhalen om ook
een Switch te kopen. “Wat
speel je voornamelijk?” vraag
ik Ilse. “Ik speel momenteel
vooral
Animal
Crossing
New Horizons. Ik ben van
plan een SD kaartje te kopen
en dan meer games te gaan
downloaden, maar ik doe het
lekker rustig aan.”
Verder
heeft
Ilse
een
hoop snuisterijen op haar
kamer staan. Ilse is een zelf
toegegeven ekster dus haar
kast ligt vol met van alles en
nog wat. Naast souvenirs van Disneyland en musicals, heeft ze hier
ook sieraden, een stapel boeken en een hoop keepsakes van goede
herinneringen. Op een stoel tussen haar kasten in pronken wat
knuffels die ze op de kermis heeft verkregen en op een ander kastjes
heeft ze een verzameling thee en mokken. Want zeg nou zelf, wie
houdt er nu niet van thee?

Op kamers

Al met al kan ik zeker begrijpen dat Ilse haar kamer hier thuis nog
niet heeft verlaten om op kamers te gaan. Ze heeft hier een leuke
verzameling decoraties en random dingen opgebouwd. Plus, niet te
hoeven koken blijft toch fijn zolang als het duurt. “Wil je ooit wel op
kamers gaan?”, vraag ik haar. “Ik wil wel ooit op kamers gaan denk
ik. Ik denk dat je dan gewoon heel goed leert om zelfstandig te zijn
en de vrijheid lijkt me ook wel fijn. Voor nu is het eigenlijk ook best
wel lekker om thuis te wonen, stiekem is dat toch wel comfortabel,”
antwoordt Ilse lachend. “Ik woon in Leiderdorp dus een kamer
in Leiden heeft voor mij geen haast. Plus ik heb vrij recent nieuw
behang op mijn muur gedaan dus daar ga ik ook nog even van
genieten voordat ik wegga!”
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De Redactie
Checkt
In deze rubriek neemt de redactie een aantal quotes uit de almanak
om deze te onderzoeken en hun waarheid op de proef te stellen.
Tekst: Aryan Rezaei

“Niks seks, gewoon kleien!”
Tot het genoegen van veel Eitjes—aseksueel of niet (althans, dat
wordt mij verteld)—is seks geen reguliere activiteit van Het Duivelsei. Kleien, daarentegen, komt wat vaker voor. Deze uitspraak
beoordelen we als waar.

“Real cucumbers
have curves”
Brussel, 15 juni 1988. Dreigende wolken overdekten de stad
en een onheilspellende wind
baande zijn weg door de straten—
zo werd deze sombere dag aangekondigd. En somber was het zeker;
dit was de dag dat de Europese Commissie het dictaat
oplegde dat komkommers decennialang zou teisteren: “[cucumbers must] be well shaped and straight.”
Zeven bedroevende woorden, dat was alles
wat het kostte. Boeren waren geforceerd komkommers van andere oriëntaties (kromkommers,
if you will) harteloos te verwerpen. Die
schaamteloze discriminatie was de
norm.
Na een zware twintig jaar onderdrukt
en vergeten te zijn, werd de kromkommer eindelijk geëmancipeerd; de Europese Commissie erkende in 2009 de
genocide die ze in gang had gezet, en
schafte de kromkommerwet af. Maar,
zoals we de afgelopen tijd hebben gemerkt, maakt dat het niet gelijk goed.
Nog steeds domineert de lange, rechte
komkommer de schappen van de supermarkten en zijn kromkommers slechts
zeldzame uitzonderingen.
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In ieder geval is één ding duidelijk: ja, echte komkommers kunnen
inderdaad krom zijn. Hoewel ze zijn weggevaagd uit het dagelijks
leven, is er nog altijd hoop op de terugkeer van de kromkommer.
We beoordelen deze uitspraak als waar.

“Een side-bitch kun je delen”

Een side-bitch is slechts voor een deel—in goed Nederlands—je
Bitch, dus het is geen grote sprong om te concluderen dat de rest van
zulke side-bitch andermans Bitch kan zijn. Wat interessant is, is dat
het anderzijds ook werkt; hij die een side-bitch heeft, verwordt zelf ook tot side-bitch van zijn side-bitch. Dus niet
alleen kun je een side-bitch delen; ook kan een side-bitch
jou delen. Precies zoals Marx het in gedachten had.

“Oh god, ik had niet Wolf Mario
moeten googelen”
Met een zwaar hart opende ik een incognitotabblad—ik
vreesde wat ik zou vinden. Ik dacht, is dit echt nodig? We
weten toch allemaal wat er achter deze zoekopdracht
schuilt? Maar ik had geen keus; ik moest er zeker
van zijn. Rillend typte ik de woorden over in de
zoekbalk. Wolf Mario. Wie wist wat mijn onschuldige ogen te verduren zouden krijgen! Ik maakte me klaar, haalde diep
adem, en… Enter.
Voor
mijn
ogen bracht Google de zoekresultaten in
wezen, maar tot
mijn verbazing zaten er geen goddeloze afbeeldingen tussen; slechts wat Italiaanse wolven met hoeden. Voorzichtig kunnen we zeggen dat deze uitspraak onwaar is. Maar je
kent het internet; hetzelfde kan niet over iedere zulke zoekopdracht
gezegd worden. Wees dus voorzichtig!

“Gingers hebben toch ~20 cold resistance?”

Kleurentheoreten zouden dit zonder twijfel geloven. Maar biologen
denken daar anders over; een onderzoek uit 2005 bekeek de temperatuurgevoeligheid van gingers. Wat bleek? Gingers zijn in feite
gevoeliger voor kou dan brunettes! Dit verklaart dan weer wel waarom fire mage zo’n veelvoorkomende carrièrekeuze is voor gingers.
Je moet toch wát tegen frost trolls.

Rapunzel

Door Martijn de Jong en Vita Jansen

Een nieuwe Spelduivel, een nieuwe puzzel! De vorige Rapunzel is als eerste opgelost door Koen
Looijmans – gefeliciteerd, je hebt nu eeuwige roem! Wil jij ook eeuwige roem? Stuur dan als eerste
de antwoorden van deze Rapunzel naar redactie@duivelsei.nl. Veel puzzelplezier!

Horizontaal
2. Drank van de tap, perfect voor bij een
kapsalon. (7)
6. Onbetrouwbare vis in de slaapkamer. (6)
8. Groente die liegt in de dierentuin. (8)
10. Studenten en sommige gelovigen voeren op vrijdag om dezelfde reden weinig
uit. (5)
13. Scepsis over het verlies van een kledingstuk. (10)
14. Poëtische boer, begroet heel erg bijzonder, maar hoe is de vraag? (5)
16. Door dit metaal heen kan je een beest

zien. (8)
18. Opnieuw reïncarneren als een meteorologe. (9)
19. Een Queen reist lang om dit te ondertekenen. (7)
20. Bevoegdheid die niet door vrouwen
verleend wordt. (7)
Verticaal
1. Tomaten laten groeien in een slot. (7)
3. Partituur voor planten. (10)
4. Pluizig huisdier van vroeger. (6)
5. Deze beroemde WC hang je aan de

muur. (6)
7. Dit Engelse metaal is niet meer van
toepassing. (4)
9. Als je dit vlees slaat, is het kapot. (8)
11. Op een boerderij bestuderen hoe je een
apparaat gebruiksklaar maakt. (11)
12. Tijd om in een brief te lezen dat alles
goed zit. (7)
15. Haastige fietser die behulpzaam is voor
astmapatiënten. (7)
17. Deze behulpzame steen ligt ergens in je
bureau. (5)
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3-gangen

Dagmenu
10,Op maandag en dinsdag eet je nu drie gangen voor een
tientje. Je begint met een soepje, dan geniet je van de
dagschotel en het toetje kies je van de kaart.

Wij hebben weer ruimte voor nieuwe collega’s!
Interesse? Je weet ons te vinden!

Korte Mare 34●www.hollebollegijs-leiden.nl●071 7504160●open v.a. 17u
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Rapunzel

Rapunzel

Door Martijn de Jong en Vita Jansen

Hiep hiep hoera, er is toch nog een nieuwe Rapunzel gemaakt! De vorige is als eerste opgelost
door Martijn en Michelle - zij hebben hiermee eeuwige roem vergaard! Wil jij ook eeuwige
roem? Stuur dan als eerste de antwoorden van deze Rapunzel naar redactie@duivelsei.nl.
Veel puzzelplezier!

Horizontaal
2. De functie van een gordijn is ook nuttig
in het verkeer. (9)
5. Dit domme gevogelte is in ieder geval
goed voor de botten. (7)
8. De poot van dit beest breekt alles open.
(7)
10. Deze dieren zijn voorstander van zichzelf testen. (8)
11. Deze zielige Egyptenaar houdt niet van
herrie. (6)
14. Sla op dit hoofddeksel om muziek te
maken. (7)

15. Deze bende weet hoe zaken normaal
gesproken gaan. (4)
17. Lachwekkend, ongeacht of de grap
degelijk is of niet. (5)
18. Stoel die omgedraaid op een fles past.
(4)
19. Hier zit je aan in groep 4. (6)
Verticaal
1. Literatuur die in halven spreekt. (9)
2. Deze neppe Engelse uitwerpselen maken
verrassend goed schoon. (7)
3. Verdrietig zoogdier. (6)

4. Als dieren honger hebben, wordt dit
doorgaans gesproken. (8)
6. In een tijdschrift zoek je naar het juiste
beslag. (10)
7. Dankzij dit auto-onderdeel kunnen
mijnwerkers elkaars gezicht zien. (7)
9. Doelbewust slecht advies op afstand. (7)
12. Vervelend, al dat hooi. (5)
13. Nalatenschap van een vergeten luilak.
(8)
16. Dit heilige boek ligt naast de voordeur.
(6)
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Nomcie
recept:
Door Jill Bosch

Overig

Frambozen kruidentaart
Bereiding:

Inmiddels zitten we al een tijdje veel thuis, voor mijzelf betekende dat
een grote drang om te bakken. Helaas heeft dat ook zo zijn nadelen,
namelijk corona-kilo’s. Gelukkig is dat inmiddels een beetje onder controle, maar ik hou nog steeds erg van snoepen! Op Pinterest kwam ik
een link naar een recept tegen voor een gezonde frambozen kruimeltaart, die ook nog eens makkelijk glutenvrij te maken is. Volgens de
schrijfster kan je er ook mee ontbijten, wie wil dat nou niet? Ik heb
het recept van deze website: https://beaufood.nl/frambozen-havermout-kruimeltaart/.

Ingrediënten:

(ongeveer 8 personen)
Voor de bodem
•
300 gr havermeel – Hiervoor kun je havermout fijnmalen
tot meel in je blender of keukenmachine
•
100 gr bloem – Eventueel glutenvrij
•
150 ml (haver)melk
•
80 gr sesampasta - Ik gebruikte amandelpasta omdat ik dat
nog had liggen, schijnt ook te kunnen met pindakaas of notenpasta
•
1 flinke tl bakpoeder
•
50 gr zonnebloemolie
Voor de vulling
•
400 gr frambozen, vers of diepvries
•
100 gr suiker
•
2 el maïzena
Optioneel: Je kunt de bodem van de taart insmeren met een eetlepel
lemon curd. Iets minder gezond maar wel héél erg lekker!

Verwarm de oven voor op 180°C en bekleed de bodem van een
springvorm van 23 cm met bakpapier. Vet de randen in.
Vermaal de havermout fijn tot meel. Meng alle ingrediënten door
elkaar en kneed met de hand tot een plakkerig deeg. Verdeel 2/3
van het deeg over de bodem van de taart en zorg voor ongeveer 2
centimeter aan opstaande randen. Druk de bodem goed aan. Schuif
de bodem voor vijf minuten in de oven.
Ga verder met de vulling. Prak de frambozen met een vork en roer
de suiker en maïzena er met een garde doorheen. Roer goed zodat
er geen klontjes maïzena achterblijven.
Haal de bodem uit de oven. Besmeer de taartbodem eventueel met
lemon curd. Schenk de vulling in de vorm. Verkruimel het overgebleven deeg over de vulling. Druk nu met platte hand voorzichtig de
kruimels iets in de vulling. Schuif de frambozen kruimeltaart voor
40 minuten in het midden van de oven.

Ook leuk

Emma: Critical Role!

Wie af en toe op Youtube zit en fan is van
D&D, heeft ongetwijfeld gehoord van Critical
Role! Critical Role is een inmiddels vijf jaar
lang durende D&D campaign van een aantal
zelf omschreven “nerdy ass voiceactors” die
wekelijks op donderdag samenkomen om
D&D te spelen. Ze streamen hun vaak drie
à vier uur durende sessies via Twitch, waar
miljoenen mensen de avonturiers volgen
in de wereld die door de DM van Critical
Role, Matt Mercer, gemaakt is. Niet alleen
is Critical Role uitgegroeid tot een grotere
productie, ze werken ook samen met onder
andere D&D Beyond en Wyrmwood, waar
ze ook hun fantastische speciaal gemaakte
tafel vandaan hebben. Daarnaast is er van

de wereld waarin de karakters zich wanen
zelfs een officieel D&D boek uitgebracht! Ze
hebben in de vijf jaar dat de serie al loopt
één volledige campaign afgesloten en zijn
nu bezig met campaign 2, die zich ongeveer
twintig jaar afspeelt na het eerste seizoen. In
dit avontuur volgen we de zeven avonturiers
die zichzelf de “Mighty Nein” noemen. En
hoewel deze campaign al ongeveer twee
jaar loopt, is dit absoluut het moment om
alle afleveringen terug te kijken, want na
een korte stop door Corona gaat Critical
Role weer door! Je hebt maar zo’n 390 uur
nodig als je begint bij campaign 2, maar ik
zeg dat het de moeite waard is! (Ik ben zelf
bij aflevering 12 op moment van schrijven,
ik heb nog maar 350 uur te gaan)
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Bordspellen

Hoe Evo lut io n m ijn
blik op bordspellen
e vo l u e e r d e
Evolution is een bordspel waarbij spelers diersoorten opbouwen
met een uitgebreid scala aan eigenschappen en vaardigheden. Als
iemand die bijna nooit bordspellen speelt, heb ik het met een frisse
blik geprobeerd. Ingaand bekeek ik bordspellen als niet veel meer dan
een computerspel zonder computer, maar bij nader inzien blijkt het
totaal anders te zitten: bordspellen zijn een geheel ander medium dan
videogames.
Tekst: Aryan Rezaei
Waarom bordspellen?
Over het algemeen geven bordspellen
mij een enigszins statische indruk; je
loopt niet echt in een fantasiewereld
rond, maar bent alleen op een bepaalde
volgorde met pionnen en kaarten aan
het schuiven. Dit is tegelijkertijd ook
de reden dat ik nooit zulke motivatie
heb gehad om bordspellen te spelen:
waarom zou ik een fysiek spel spelen
als ik hetzelfde kan doen in een veel
kleurrijker en aantrekkelijker digitale
omgeving?
Maar in werkelijkheid, om bordspellen enkel te bekijken in
termen van spelregels doet hun onrecht; ze hebben namelijk een
belangrijk sociaal aspect. Er is immers een reden dat er maar weinig
bordspellen zijn voor slechts één speler!
Daarnaast maken bordspellen plaats voor wat flexibiliteit; er is geen
computer die het spel dicteert, maar je mag enigszins afwijken van
de spelregels als het spel te moeilijk of makkelijk is, en er is geen
haast als je nog even nodig hebt om te leren spelen. Tenslotte bieden
bordspellen natuurlijk een meer hands-on ervaring dan videogames;
het heeft iets unieks om de fiches en kaarten echt vast te houden, in
plaats van het allemaal op een scherm te zien gebeuren.
Evolution
Evolution is een relatief eenvoudig
spel; de spelers hebben allen minstens
één diersoort, waarvan ieder een
lichaamsmassa en een populatie
heeft. Iedere ronde krijgt de speler
de mogelijkheid om zijn soorten te
muteren met bepaalde eigenschappen
en om nieuwe soorten te maken.
Vervolgens krijgt iedereen de kans om
te voeden; carnivoren roven op andere
soorten en herbivoren nemen wat van

de plantaardige Food Bank, die iedere ronde gevuld wordt. Maar
deze heeft een beperkte voorraad: populaties die aan het eind van
de ronde niet genoeg hebben gegeten, sterven uit.
De puzzelaar in mij heeft een zekere zwak voor het bedenken
en uitproberen van strategieën; word je de bloeddorstige
toppredator, of een veganistisch varken met een bodemloze maag?
Van boomklimmen om predatoren op de grond te mijden, tot
vruchtbaarheid om je populatie gratis uit te breiden, er zijn tientallen
eigenschappen om je soorten vorm te geven. Met een maximum
van drie zulke kaarten per soort is het van belang om na te denken
over waar je op wilt focussen; zo zijn er kaarten die het makkelijker
maken om je populaties te voeden, en kaarten die bescherming
bieden tegen carnivoren. Voor roofdieren zijn er daarnaast nog
eigenschappen die deze defensieve
kaarten tegenwerken.
Zelf heb ik slechts met herbivoren
gespeeld, aangezien dit de veiligste
speelstijl is. (Ik heb het spel zelfs
weten te winnen op deze manier!)
Carnivoren zijn immers in staat om
op je eigen soorten te roven als je
tegenstanders geen geschikte prooi
hebben. Echter, als je het spel echt
serieus wilt spelen, zul je dit risico
moeten nemen; als je goed met ze
weet om te gaan, kun je al snel de
voedselketen domineren (disclaimer:
ik ben niet verantwoordelijk voor mogelijke massa-uitroeiingen die
hieruit kunnen volgen).
In ieder geval zijn er uitgebreide mogelijkheden om exotische
strategieën uit te proberen. Gaandeweg zul je daarbij dieren
tegenkomen met, laten we zeggen, bijzondere combinaties van
eigenschappen; zo hingen in m’n eigen potje schildpadapen aan de
bomen en maakten dikke molkonijnen de grond onveilig.
Conclusie
Verrassend genoeg heeft deze analyse mij een geheel nieuwe kijk
geboden op bordspellen, nu als sociale activiteit in plaats van puur als
spel. Het is niet iets wat ik als ontspanning zou kunnen oppakken—
maar niettemin heeft Evolution absoluut mijn nieuwsgierigheid
geprikkeld.
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Knives Out (2019)

De Mysterium film
Kijk. Eigenlijk hoort dit het Cluedo spel
te zijn, maar niemand speelt vrijwillig
Cluedo, dus dan maar Mysterium wat wél
leuk is. Knives Out is een Agatha Christieachtig detectiveverhaal dat vrijwel volledig
binnen één huis plaatsvindt. Een bekende
detectiveschrijver wordt dood in zijn huis
aangetroffen nadat hij de vorige avond een
verjaardagsfeest had in hetzelfde huis, dan
wordt een privédetective gevraagd om op te
lossen hoe het nou allemaal zit. Deze film
is zulke goede entertainment, het is bijna
een soort spelletje waarbij je terwijl je aan
het kijken bent probeert uit te vogelen wie
de moord heeft gepleegd en hoe het nou
allemaal precies heeft verlopen. Dit is niet
een film waarbij je huilen uitbarst of waar je
van schrikt, maar het is wel een film waar je
constant op het puntje van je stoel zit omdat
je meer wil weten.

Films
Thelma & Louise (1991)

De Crazy Karts film
Als een-na-laatste film wil ik toch nog
een film kiezen die niet van de vorige
twee jaar zijn. Dit is een wat oudere film.
Thelma & Louise is een roadmovie waar
twee vriendinnen per ongeluk een moord
plegen en dan op de vlucht slaan voor de
politie. Maar dit is eigenlijk beter dan het
lijkt aangezien allebei de vrouwen zich erg
vast voelden in hun oude leven en hier nu
compleet uit losbreken. Voor mij kwam
deze film compleet uit de lucht vallen, ik
had niet een synopsis gelezen en de poster
ziet eruit als de typische Romcom. Dus ik
verwachtte een compleet andere film, maar
was allerminst ontevreden. Dit is natuurlijk
een spannende film, maar het belangrijkste
aan de film is dat je twee vrouwen ziet
losbreken van hun normale leven en daar
eigenlijk ontzettend blij en gelukkig van
worden. Ook al komen ze ontzettend veel
obstakels tegen op hun weg, dit blijft altijd
beter dan hun vastgeroeste leven dat ze
thuis hadden.

Parasite (2019)

De Spyfall film
Ahhhh Parasite, wie heeft er ondertussen
nog niet van gehoord. De eerste non-Engelse
film die de ‘best picture’ prijs gewonnen
heeft bij de Oscars. En terecht, ook dit is een
van de beste films van vorig jaar. Parasite is
een Zuid-Koreaanse film over een arm gezin
dat gaat infiltreren bij een ander rijk gezin.
Ook dit is een film waarbij je verwacht
dat het misschien niet goed vertaalt naar
andere landen over de wereld omdat het
redelijk specifiek gaat over klasse verschillen
binnen Zuid-Korea. Maar ook deze film
vertaald ontzettend goed naar de rest van
de wereld, en veel cultuurverschillen vallen
maar weinig op. Wat hier natuurlijk ook bij
helpt is dat de film goed in elkaar zit en het
verhaal goed neerzet.
Eigenlijk kan ik niet al te veel over de film
zeggen omdat het een soort film is die je
moet meemaken. Maar als er maar één ding
van dit lijstje is wat je graag wilt meepikken,
dan zou ik absoluut Parasite gaan kijken.
Want behalve Corona gaat waarschijnlijk
ook deze parasiet mee de geschiedenisboeken in.

Kijk ze hier!

The Favourite: Youtube voor 13,99
Portrait de la jeune fille en feu: Picl voor 4,99
System crasher: Picl voor 4,99
Knives out: Pathe thuis voor 4,99
Thelma & Louise: Nou….. Wees creatief!
Parasite: Picl voor 4,99
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Films

Films als Coronamedicijn
Jasmijn Bom

Help jezelf nu door de Coronacrisis heen!
Met het nieuwe wondermiddel: films!
Corona is vervelend, zeker omdat het Duivelsei nu dicht is en iedereen veel minder te doen heeft
in de avond. Dus daarom hier een lijst van films die je in de leegte die ooit spelavonden waren
kan kijken. Veel ervan zijn nieuwe films die je misschien gemist hebt dit jaar, maar een enkele is
ook wat ouder. Hierbij dus een aantal films die een absolute aanrader zijn.
Tekst: Jasmijn Bom

Portrait de la jeune fille en
feu (2019)

The Favourite (2018)

De Bunny kingdom film
Ik begin misschien met een film die The
Favourite heet, maar dat betekent natuurlijk
niet dat de andere films geen favoriet zijn.
Wees er maar van verzekerd dat al deze films
erg goed zijn. The Favourite speelt zich af in
Engeland, begin 18de eeuw. Maar dit is niet
je typische kostuumdrama. Dit is een wilde
tocht en alles wat je verwacht wat niet gaat
gebeuren, gaat gebeuren. De film gaat over
twee nichten die allebei heel graag de favoriet
van de Britse Koningin Anne willen zijn, en
ze zijn tot veel bereid om dat te worden.
Nou vraag je je natuurlijk af, waarom past
Bunny Kingdom bij een kostuumdrama?
Nou, er komen erg veel konijnen in voor,
deze film is ontzettend geschikt voor
het genieten van kleine, schattige, fluffy,
konijnenkontjes. Je zult je ogen uitkijken.
De reden waarom dit zo’n interessante film
is, hij is namelijk knettergek. Alles is over
de top en ontzettend onverwacht, en dat is
ook juist leuk om te zien. Kostuumdrama’s
zijn meestal redelijk rigide, er zijn allemaal
regeltjes en alle personages moeten zich
eraan houden. En het is fijn om te zien dat
die barrière doorbroken wordt.

De Wat Schets Je Me Nou film
Portrait de la jeune fille en feu is een frans
kostuumdrama, maar laat je daar niet door
afschrikken, dit is een film die door alle
taal- en tijds barrières heen gaat en waarmee
iedereen toch mee kan of wil relateren. De
film gaat over een vrouwelijke schilder
die stiekem een huwelijksportret van een
andere vrouw moet schilderen (vandaar
Wat Schets Je Me Nou). Dit moet stiekem
omdat degene die geschilderd wordt
helemaal niet wil dat het portret afkomt
omdat ze niet wil trouwen. Maar dit gaat
natuurlijk niet zo makkelijk als het lijkt. Dit
is een superromantische film en je kan niks
anders dan meeleven met de personages
en het beste met ze voor hebben. Kijk het
smachtend in je eentje of met je online
Discord-date.

System Crasher (2019)

De Jungle Speed film
Dit is een Duitse, realistische film over een
meisje rond de negen jaar die niet in het
jeugdzorgsysteem past. Ze is onhandelbaar
en word uit elk pleeggezin weggestuurd.
Door een jeugdtrauma krijgt ze intense
woedeaanvallen waardoor ze alles gaat slaan,
schoppen en gaat wegrennen. Maar als je
haar leert kennen merk je dat ze eigenlijk
toch erg lief is, en alles ervoor over heeft om
gewoon terug naar haar moeder te keren.
Maar misschien kan een nieuwe agressiecoach haar helpen. Als ik heel eerlijk ben
is dit een van de beste films die ik vorig
jaar gezien heb, de film is zo ontzettend
goed in elkaar gezet. Elke keer als ze een
aanval heeft verandert de hele sfeer van de
film via de editing en de muziek, het wordt
opzwepend en druk en ook als kijker word
je ongemakkelijk van. Om het nog beter
te maken, speelt de hoofdrolspeelster zo
ontzettend goed, ondanks haar jonge leeftijd
zet ze haar rol zo goed neer. Je bent de hele
film aan het rooten voor het jonge meisje en
je wilt zo graag dat het goed komt.
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De
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De hartige bakwedstrijd van 19 februari is gewonnen door Patrick van
Gogh! Natuurlijk hebben wij
hem snel om zijn heerlijke recept
gevraagd.

Ingrediënten:

bt a
per
l
l
e
t8
n
o
t
v
a
n
p
ick (6
a
r
t

1 kilo gehakt, gemengd, bij voorkeur rundergehakt als
varken niet mag
2 uien
3 tot 5 tenen knoflook, afhankelijk van hoe knoflook-fan je bent
2 eieren
Bloem
Maizena
1 eetlepel gemalen komijn
2 eetlepels gemalen paprikapoeder
1 eetlepel oregano
1 eetlepel gemalen rozemarijn
1 theelepel, of een halve eetlepel als je van pittig houdt, cayennepeper
Zout en peper naar smaak
Een scheut worcestershiresaus
Een scheut sriracha saus

s en

-tricks

5. Als jij een van die mensen bent die niet

Eten

Recept:

Bak de knoflook en ui ongeveer 2 minuten tot ze goudbruin zijn. Pak een grote kom. Doe
hier een ei, bloem en maïzena in tot
je een beslag hebt. Meng de ui en knoflook erdoor. Voeg het gehakt toe. Meng het
kort en voeg geleidelijk de kruiden toe. Kneed het
geheel goed door en rol er vervolgens gehaktballen van.
Bak ze vervolgens tot ze doorbakken, maar nog lichtjes roze zijn in
boter (of evt. olie);
bak je ze langer,
dan worden ze taai.
Als de buitenkant
sneller aanbrandt
dan de binnenkant
bakt kun je voorzichtig wat water in
de pan toevoegen.
Giet wel rustig om
een steekvlam te
voorkomen.
Variatie: Voeg een klein beetje kaneel toe voor een heerlijke
herfstachtige smaak.

van de Nomcie

1. Gooi een
bouillonblokje in
het kokende water waarin
je je pasta gaat koken voor
een lekkere smaakvolle pasta!
2. Voor het bakken van een hartige
taart met een bodem van deeg: bak eerst
de bodem los een paar minuten in de oven
(met iets zwaars erop zoals bakparels zodat
hij niet rijst) zodat de bodem gaar wordt!
3. Prak een banaan met twee eieren en
kaneel en bak hem voor een makkelijke
heerlijke bananenpannenkoek!
4. Voor het schillen van knoflook: plet de
teen met je mes voor het schillen voor veel
minder gepiel!

K
o
o
k

tip

os n
e
n
)

walgt van champignons: was ze niet maar
maak ze schoon met een keukenpapiertje of
champignonborsteltje, dan worden ze niet
zompig!
6. De goede portie rijst voor één persoon
is twee handjes vol! Dat is als je niet de
grootste handen van de wereld hebt...
7. Het pellen van tomaten is veel makkelijer
als je ze even in kokend water legt en daarna
laat afkoelen. De velletjes zijn dan helemaal
los! (en een lekkere snack! Kuch)
8. Rood vlees kun je het beste bakken in een
combinatie van olijfolie en roomboter voor
een mooie smaak en kleur!
9. De markt in Leiden Centrum verkoop
groente en dergelijke voor een hele lage
prijs. Loop een keer op woensdag of
zaterdag langs!

10. Restjes pasta, quinoa of rijst zijn een
goede basis voor een salade en restjes
groente kun je vervormen tot soep! Gooi
niet weg!

Bonus tip:

Wieteke heeft op de middelbare een hele dag
uien gesneden om te kijken hoe je het minst
moet huilen en de uitkomst is fantastisch:
gooi er azijn op! Je ui smaakt ook gelijk....
apart...
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Huisdieren

Het Huisdierenhoekje
Voor je dagelijkse portie... schattigheid?

We houden bij Duivelsei natuurlijk allemaal van knuffelige cavia’s, schattige hamsters en chonky katten. Zoveel
soms dat je haast zou vergeten dat er nog andere huisdieren bestaan! Voor dit huisdierenhoekje ben ik langsgegaan
bij Allard Langendoen; hij heeft géén kat, hond of knaagdier, maar meelwormen.
Tekst en foto's: Esmée van Soest
Meelwormen? Ja dat klopt! Onze Assessor Intern houdt deze insecten sinds kort op
zijn kamer hier in Leiden. Nu zijn meelwormen niet het meest knuffelbare huisdier
wat je je kunt bedenken, maar dat is dan ook niet Allards doel. Hij is van plan om een
stabiele populatie meeltorren op te bouwen die uiteindelijk genoeg eitjes leggen, dat hij
de meelwormen kan eten.
Hij houdt ze hiervoor gescheiden in 3 laatjes. Eén met larven (meelwormen), één met
poppen en één met torren (volwassen meeltor). Hij houdt ze gescheiden omdat de
meeltorren/-wormen elkaar en de poppen anders gaan kannibaliseren. Allard heeft al
aardig wat meelwormen. Met de hoeveelheid torren gaat het nog wat minder hard, maar
hij is dan ook pas anderhalve maand met dit project bezig. Hij hoopt na 4 maanden een
stabiele populatie te hebben.
Allard is hier onder andere mee begonnen omdat het eten van insecten eigenlijk
gewoon heel normaal is en het veel beter is voor het milieu. Ze zijn dan ook heel
makkelijk te verzorgen. Ze hebben alleen een laagje haver en af en toe wat vers eten
nodig. Allard heeft zelf nog nooit eerder meelwormen gegeten, wel sprinkhanen. Hij
maakt zich echter geen zorgen om de smaak, meelwormen schijnen niet echt ergens
naar te smaken. Wie weet dat hij op de volgende bakwedstrijd iedereen laat proeven
van een meelworm-snack.

Naast de meelwormen van Allard wijden we deze editie Het Huisdierenhoekje aan de vogels van Max Kuivenhoven; hoewel de blauwe Billy (7) en witte Daisy (1) beiden even schattig zijn, zouden de twee niet verder van
elkaar kunnen verschillen: de één een rustig hoopje veren, de ander een nieuwsgierige verkenner vol chaos.
Tekst: Aryan Rezaei
Foto’s: Max Kuivenhoven
Billy is een oud chagrijnig mannetje dat zijn tijd graag slapend spendeert en in zijn
wakende uren op of naast je zit. Deze oude vogel heeft door de jaren heen wel een artistiek talent opgepakt; zijn vogelzang produceert zulke poëtische one-liners als onder
andere: “Billy, hallo poepie!”. Nog even en we zien hem in een slam poetry-wedstrijd
verschijnen!
Daisy, aan de andere kant, is een hyperactief kind met een passie voor het omgooien
van hooggelegen toiletrollen. Max is dan ook zo aardig om haar vernielzuchtige verlangens te bevredigen met een
speciaal voor haar gemaakte
toiletroltoren. Daar blijft het
overigens niet bij—Daisy, en
Billy zelfs ook, is gek op propjes
toiletpapier en gaat er altijd
met volle moed op af. De jonge
onruststoker houdt zich daarnaast ook bezig met verkennen
en onderzoeken. Iets zegt mij
dat deze mad scientist van plan
is de wereld over te nemen.
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v.l.n.r.: Keyflower; Yamataï; Karmaka

spelers, die ze aan hun dorp mogen toevoegen. Acties in je eigen
dorp mag je blijven gebruiken en kun je verbeteren om ook nog
punten van te krijgen.
Het spel wordt gespeeld in vier rondes en elke ronde neemt de
complexiteit toe doordat je steeds meer mogelijke acties hebt.
Bovendien moet je al enkele rondes eerder de juiste beslissingen
maken om in de laatste ronde veel punten te kunnen scoren. Dit
maakt Keyflower een uitdagend spel, maar wel ontzettend leuk.
Mocht je houden van andere complexe eurogames zoals Terra
Mystica, Hoogspanning of Terraforming Mars, dan is dit spel ook
een aanrader.

Yamataï

In Yamataï moeten spelers een nieuwe hoofdstad bouwen in het
Aziatische eilandenrijk van Yamataï. Spelers in Yamataï kunnen
kiezen uit een aantal acties; hiermee krijgen ze kleurrijke bootjes
die ze mogen plaatsen op verschillende waterwegen die tussen een
grote hoeveelheid eilanden stromen. Spelers krijgen de fiches van
vooralsnog onontdekte eilanden waarmee ze specialisten kunnen
inhuren; deze geven je extra punten en andere bonussen. Spelers
kunnen ook bouwen op eerder ontdekte eilanden om meer punten
te krijgen. Hiervoor gebruiken ze geen geld, maar moeten de juiste
kleuren bootjes om het eiland heen zijn geplaatst. Langzaamaan
begint het rijk gevuld te worden met kleurrijke boten, huizen en
bijzondere gebouwen. Yamataï is sfeervol en mooi ontworpen, en
het spel eindigt zodoende met een kleurrijk bord.
Yamataï is geschikt voor zowel minder als meer ervaren spelers.
Hoewel het niet de diepgang heeft van andere spellen op deze lijst,
is er alsnog een grote diversiteit aan strategieën. Desondanks wordt
ook dit spel weinig gespeeld op de vereniging. Voor liefhebbers van
spellen uit de rode kast is Yamataï een leuk spel om eens (of zelfs
vaker) te spelen.

Karmaka

Spelers beginnen in Karmaka als mestkevers, die tijdens het spel
meermaals reïncarneren en daarbij in niveau stijgen, totdat ze
eindelijk verlicht worden. Het thema van dit spel is uniek, en dit
reflecteert zich in de ongewone regels. Het heeft veel weg van een
deckbuilder, maar met genoeg verschillen om zich van dat genre
te onderscheiden. Elk ‘leven’ krijgen spelers een trekstapel met
kaarten; deze kunnen ze elke beurt trekken en spelen. Een kaart
mag gespeeld worden voor de punten, voor een actie van de kaart
of voor een ‘toekomstig leven’. Als je trekstapel en hand leeg zijn,
reïncarneer je, en als je genoeg punten hebt verzameld, zul je in rang
stijgen; de kaarten die je voor dit leven apart hebt gelegd, krijg je dan
terug. Met actiekaarten kun je je tegenstanders tegenwerken; echter,
als je de actie op een kaart uitvoert, gaat hij naar je tegenstander, die
diezelfde kaart kan gebruiken om in een toekomstige ronde jou te
dwarsbomen...

De mechanics van Karmaka zijn uniek en interessant, en dit maakt
het een verfrissende variatie op andere vergelijkbare spellen. Het
heeft niet de diepgang van andere spellen op deze lijst; het duurt
hoogstens een uur (zo niet korter) en is relatief simpel, waardoor
het een ideaal spel is als je even geen zin hebt in een ingewikkeld
spel. Mocht je het willen spelen: zoek in de rode kast voor een kleine
doos met onopvallende art. Misschien is dit een van de redenen dat
het zo weinig gespeeld wordt?

Alhambra

De doos van Alhambra is onopvallend en vrij kleurloos, en het
spel zelf, dat uit 2003 komt, is voor een bordspel al relatief oud.
Toch is dit wederom een interessant spel dat vaak over het hoofd
wordt gezien. In Alhambra moeten spelers een paleis maken, dat
ze uitbreiden door verschillende gebouwen te kopen en toe te
voegen. Elke beurt kun je geldkaarten pakken; deze komen in vier
verschillende muntheden, die later bepalen welke tegels je kunt
kopen. Tijdens je beurt kun je, in plaats van geld te pakken, ook
één van vier tegels kopen, maar elk moet je met een verschillende
munteenheid betalen.
Punten worden tijdens het spel drie keer geteld. Naast een
scoringsmoment aan het einde zijn er twee semi-willekeurige
scoringsmomenten tijdens het spel: tussen de geldstapel worden
twee scoringskaarten geschud, en als die worden getrokken, worden
je punten geteld. Punten worden alleen toegekend aan degene die een
bepaalde tegel het vaakst heeft, waardoor je telkens je tegenstanders
voor moet blijven om de punten te garanderen. Ook krijg je punten
voor je buitenste muur – hoe langer deze is, hoe beter.
Alhambra is een leuke, relatief eenvoudige stadsbouwspel. Hoewel
de mechanics sterk verschillend zijn, lijkt het thematisch gezien op
Yamataï, in de zin dat je een eigen stad moet bouwen. Mocht je één
van beide spellen spelen en leuk vinden, dan is Quadropolis ook aan
te raden. Dit is wederom een spel waar je een stad moet bouwen,
zij het een moderne, en wederom een spel dat niet vaak de kasten
verlaat.
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Achterin de

Spellenkast

Een kijkje naar de minder populaire spellen van Het Duivelsei

Van de spellen die op Het Duivelsei in de kasten staan, worden er
veel nauwelijks gespeeld. In tegenstelling tot populaire spellen, die elke
avond wel op tafel belanden, worden ze soms maar eens per jaar uit de
kast gehaald. De minst gelukkigen worden jarenlang niet aangeraakt,
totdat ze bij de tweejaarlijkse spellenveiling verkocht worden. Tussen
deze spellen zitten echter een paar mooie exemplaren die absoluut het
spelen waard zijn. In dit artikel zal ik vijf - veelal obscure - bordspellen
bespreken die het verdienen om wat vaker onze kasten te verlaten.
Tekst: Oscar van Putten

Race for the Galaxy

Dit is waarschijnlijk de bekendste titel op deze lijst, en je hebt er
misschien al een keer van gehoord. Race for the Galaxy is in veel
opzichten een simpelere variant van Terraforming Mars: het is een
zogenaamde engine builder in het thema van ruimte-exploratie. Dit
spel duurt echter maximaal een uur, waardoor het veel vlotter speelt
en makkelijker op een spelavond gespeeld kan worden; desondanks
wordt het aanzienlijk minder vaak op de vereniging gespeeld dan
het complexere Terraforming Mars.
Het doel van Race for the Galaxy is het opbouwen van een galactische
beschaving. Elke beurt kies je één actie om uit te voeren; andere
spelers mogen echter óók deze actie uitvoeren, en jij mag hun
acties eveneens doen. Hierbij kun je nieuwe werelden koloniseren
of ontwikkelingen doen die je in toekomstige beurten ten goede
komen; deze kaarten plaats je op je tableau, dat zich uitbreidt
naarmate het spel zich vordert. Hiervoor moet je echter ook kaarten
uit je hand betalen, die je anders ook had kunnen spelen. Daarnaast
kun je als actie inkomsten krijgen in de vorm van kaarten, punten
of grondstoffen.
Het leuke aan Race for the Galaxy is de grote diversiteit aan

strategieën. Je kunt een militaire grootmacht worden en talloze
planeten veroveren, of je kunt als massaproducent een oneindige
stroom goederen produceren en verbruiken, of je kan een
technologisch wonder opzetten door alleen ontwikkelingen en geen
werelden te plaatsen. Er zijn weinig slechte beginhanden – vaak is
er minstens één strategie waarmee je aardig wat punten kunt scoren.
Dankzij deze enorme diepgang is de herspeelbaarheid van dit spel
flink hoog. Voor beginnende spelers zal de grote hoeveelheid regels
overweldigend zijn aan het begin, maar het duurt niet lang voordat
je het onder de knie zult hebben, en zeker voor ervaren spelers is
het een aanrader.

Keyflower

De blauwe kast is waarschijnlijk de stoffigste kast op het Ei. Deze
kast zit weggestopt in een hoekje, vol met urenlang-durende spellen
die, ondanks hun goede kwaliteit, soms jarenlang niet aangeraakt
worden. Een voorbeeld van zo’n spel is Keyflower. In 2019 kwam het
op de veilinglijst terecht omdat het twee jaar niet was gespeeld, maar
op verzoek van enkele leden is het er toch afgehaald. Helaas ligt het
nog altijd onaangeroerd in de kast.
In Keyflower moeten spelers hun eigen dorpen uitbreiden en
werkers naar hun dorpen halen om grondstoffen te verzamelen. Elke
ronde wordt een aantal tegels geveild; je kunt op deze tegels bieden,
of meteen de acties op de tegels uitvoeren. Dit veilen en uitvoeren
gebeurt allemaal met werkers, die je moet uitgeven en kun je zo
kwijtraken. De werkers komen in vier verschillende kleuren, maar
dat aantal heeft niets met het spelersaantal te maken en je kunt het
spel met zes man spelen – je mag niet meer dan één kleur werker
tegelijk gebruiken. Na elke ronde worden de tegels verdeeld over alle
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Spelontwijkend Gedrag

En dat was het einde van de concentratiespan.
Met nog niet eens een derde van het spel
achter de rug, en dus nog uren te gaan, werd
de eerste “Cacaoooooo!” uitgeroepen. Een
tweede “CACAOO!!” volgt en een derde! En
plots verschijnen er telefoons aan tafel. Van
een kat die “Olof Johnson” zegt tot een man
die als geit leeft in de bergen en Willie en Max
van Lucky TV, een grote variatie van memes
passeert de revue.

De SOG-video's

Om het makkelijk te maken, staan hieronder
alle video’s die tijdens het spel gekeken zijn
(vaak zelfs meerdere keren!). In de digitale
versie van de Spelduivel kun je zelfs de links
bij de video’s aanklikken! Probeer het hier!
• De kat die Olof Johnson zegt
• De man die als geit leefde
• Nyan cat
• I smell like beef
• What what in the butt
• Starwars kid
• Look at all those chickens
• Nickleback meme (Look at this
photograph!) compilatie
• Charley bit me
• Ik proef kurk van Sluipschutters
• Willie en Max van LuckyTV compilatie
Ook ik was erg afgeleid, en voor ik er erg in
heb is de eerste eclips aangebroken!

De eerste eclips

Of althans, we denken dat de eerste eclips is
aangebroken, aangezien Jesse steeds vergat
de eclipstracker vooruit te zetten. Er is
veel gebeurd: Luuk en Dyon zijn een keer
gestorven, en vervolgens met een dobbelsteen
extra teruggekomen. Er is ook heel erg hard
aan de piramide gewerkt! De onderste laag is
bijna helemaal vol, er hoeven nog maar drie
stenen gelegd te worden. De tussenstand is
niet verrassend. Ver bovenaan staat Dyon met
54 punten, daaronder Luuk met 46 punten en
Marnix met 25 punten. Met 15 punten staat
Jesse voorlopig laatste, ik denk dat het met de
memes te maken had.

De tweede eclips

Een regel die ik nog niet eerder had uitgelegd,
is dat het spel ook beëindigd wordt als de
tempel afgebouwd wordt. Dat activeert
namelijk de laatste eclips, door de perfecte
architectuur. Het zal dan ook niet verrassen

Bordspellen
dat de tijd naar de tweede eclips voornamelijk
werd gebruikt om veel aan de tempel te
bouwen (middernacht naderde, en Luuk had
het geluid van een mug op een soundboard
gevonden, dat was voor niemand leuk). Jesse
was meesterbouwer en de tempel groeide
gestaag. Luuk domineerde nog steeds de track
of the dead en Dyon was ondertussen de enige
speler die echt zich had bekeerd tot het blauwe
godendom, hij domineerde de track van
de blauwe god en zou daar een hoog aantal
punten mee binnen te halen. Marnix was
zichzelf dieper en dieper in de maskermaffia
aan het graven, en verzamelde nog net een
laatste masker voor de tweede eclips. Helaas
had niet iedereen zo goed de timing van de
eclips geanticipeerd, Dyon had helaas al zijn
werkers net op laten groeien, waardoor ze
allemaal twee keer zoveel cacao nodig hadden.
Dat was een dure business!

De derde eclips

Middernacht naderde, en daarmee ook de
derde eclips. Ik knipperde twee keer met mijn
ogen, en plots was er nog maar één steen om
aan de tempel te leggen. Het was kort even
spannend wie de laatste steen zou leggen,
maar uiteindelijk ging Jesse, als startspeler,
er ook vandoor met de laatste beurt. Hij
plaatste, vlak na het worden van de #1 fan van
de groene god, de laatste steen en beëindigde
hiermee het spel.

Speleinde
Na een enerverend spel was de eindstand,
verbazingwekkend genoeg:
1.
Luuk met 149 punten
2.
Jesse met 141 punten
3.
Dyon met 130 punten
4.
Marnix met 84 punten
Blijkbaar was Jesse’s stam uiteindelijk
inderdaad echt WOKE geworden! De grote
winnaar was Luuk, maar Luuk had als enige
het spel al eerder gespeeld, dus ik laat het
aan jullie over of dat telt. Dyon zat Jesse op
de hielen, en van Marnix' score leren we een
belangrijke les: niet in maskers dealen, de
maffiawereld is net iets te gevaarlijk!

KE
el WO
Toch w
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De Felicitatie speelt . . . of doet een poging
Lang lang geleden, nog voordat iedereen in thuisquarantaine moest, speelde de Felicitaatcie een spel. De Felicitaatcie is de commissie van het
Duivelsei die de verjaardagsweek van het Duivelsei organiseert, de DIES. Om het thema van dit jaar, DIES de los Muertos, echt goed te doorgronden, ging de commissie terug naar het verre verleden van Mexico, naar de stat Teotihuacan. Hun doel was om een tempel te bouwen voor
de goden, maar of dat gelukt is… Dat lees je in dit artikel!
Tekst: Emma Verweij

een interessant begin

De Felicitaatcie van 2020 bestaat uit zes leden, namelijk Jesse,
Marnix, Dyon, Patrick, Luuk en ik, Emma. Toen de Felicitaatcie de
vraag kreeg om een spel te spelen in thema, was de spelkeuze snel
gemaakt: Het moest natuurlijk Teotihuacan City of Gods worden,
het spel dat zich recht in het hart van Mexico afspeelt! Aan alles was
gedacht, het spel was op tijd geleend, er was een locatie en iedereen
had er zin in. We waren echter één klein detail een beetje vergeten:
Teotihuacan is maar voor vier spelers! Gelukkig voor ons waren de
bewoners van Teotihuacan wel fan van mensenoffers zo nu en dan,
dus werd Patrick geofferd aan de goden. Ook ik besloot niet mee te
doen, zodat ik ter plekke dit verslag kon schrijven.
Nu we tot het juiste aantal spelers waren gekomen, kon de uitleg
beginnen die ik zou geven. Wie mij een beetje kent weet dat een
uitleg lang kan duren. Een uur verder besefte de groep dat dit een
lange, lange avond zou worden…

Het spel: Teotihuacan City of Gods

In Teotihuacan bewegen de spelers zich met hun werkers,
dobbelstenen, rond over het bord, om allerlei acties uit te voeren.
Je kunt grondstoffen verzamelen, zoals goud, steen en hout,
die je vervolgens kunt gebruiken om te bouwen aan de tempel.
Ondertussen worden je werkers bij iedere actie wat ouder. “Oudere”
dobbelstenen hebben meer ervaring en zijn dus beter, maar pas op,
op een gegeven moment gaan ze dood! Ze komen dan gewoon weer
levend in het spel als een kersverse jonge babydobbelsteen, om een
nieuwe levenscyclus te beginnen.
Terwijl de spelers rond het bord lopen, nadert de eclips, waarbij de
maan voor de zon schuift. Iedere eclips scoren de spelers punten, en
bij de derde eclips is het spel afgelopen.
Er zijn veel manieren waarop je punten kunt krijgen in dit spel, de
belangrijkste zijn als volgt:
• Je kunt bouwen of versieren aan de tempel;
• Je kunt de groene, rode of blauwe godheid aanbidden, en diens
#1 fan worden;
• Je kunt huisjes bouwen en je doden netjes begraven op de “track
of the dead”;
• Je kunt verschillende maskers verzamelen.
Aan het einde van iedere eclips moeten werkers te eten krijgen, alleen
is in de omstreken van Teotihuacan blijkbaar maar één voedingsstof
te vinden: er wordt alleen maar cacao gegeten. (Dat klinkt als een
slecht excuus om de hele dag chocola te eten!)
Met een iets langere uitleg dan de uitleg hierboven, en het spelbord
in de simpelste setup die mogelijk was, gingen Dyon, Jesse, Luuk en
Marnix aan de slag!

Spelverloop

De eerste ronde

Eerst moest een startspeler gekozen worden. De snelste manier leek
me om gewoon te vragen wie startspeler wilde zijn, en naar alle
verwachtingen was Jesse de eerste die heel hard ‘IK’ riep. Al bij de
eerste ronde viel er een ongemakkelijke stilte: na een uitleg van een
uur wist nog steeds namelijk niemand echt wat hij aan het doen was.
Jesse begon maar vast de tempel te versieren, waarna Luuk en Dyon
daadwerkelijk de eerste stenen aan de tempel legden. Marnix had
een andere strategie: hij besloot maskers te gaan dealen in het paleis,
en richtte daarmee de maskermaffia op. Na een aantal rondes blijken
de spelers toch een idee te hebben van wat er gebeurt en komen
de eerste strategieën aan het licht. Luuk is een echte peopleperson:
hij bouwt huisje na huisje en begraaft ontzettend veel doden op de
track of the dead. Marnix besluit naast maskermaffia ook technicus
te worden, hij scoort de eerste technologieën zodat de rest hem
flink moet betalen als ze ook
slim willen worden. Dyon spreidt
zijn kansen, hij bouwt een beetje
mee aan de stad der doden, maar
draagt zo nu en dan ook zijn
steentje bij aan de tempel.
En Jesse, Jesse is afgeleid door zijn
frikandelbroodje. Hij had er één
meegenomen voor later, en kreeg
er plotseling trek in!
Dan breekt de goudkoorts uit,
od?!
en wil iedereen ineens goud
x is ro
Marni
verzamelen. Met het vers
verworven goud halen ook Dyon
en Luuk enkele technologieën
binnen. Alleen Jesse blijft achter
in de ontwikkeling. Zo is hij er
zojuist (na een uur uitleg en drie
kwartier spelen) achter gekomen
dat Marnix rood is, en heeft hij
nog geen enkele technologie.
Zelf zegt hij dat dat allemaal op
een later punt in het spel nog wel
goedkomt: “Wacht maar, mijn
stam wordt fucking WOKE hierna!”. Ik zou hem graag geloven, maar
ik wil hem dan wel zijn eerste technologie zien kopen...
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Wanneer je een monster verslaat, levert je dit geld en XP op, maar
wanneer een monster jou verslaat, sterf je een dramatische dood en
wordt je een geest. De nieuwe held moet de strijd nu voortzetten
totdat alle monsters zijn verslagen en hij weer verder kan.

Recensie
En ontsnap!

Zodra je level hoog genoeg is kun je er als held voor
kiezen om een poging te doen om te ontsnappen.
Eén klein probleempje, er staat een enorme
eindbaas tussen jou en je vrijheid. Zet alles in de
strijd om deze te verslaan en jij zult de dungeon
overleven en je vrijheid tegemoet lopen. Ben je
wat minder lucky? Dan wordt je terug gesmeten in
de dungeon en wacht de eindbaas op een nieuwe
uitdager. Je hebt drie pogingen om de baas te
verslaan. Lukt dat niet? Dan zul je voor altijd
worden vergeten.

Alleen of met vrienden

Hoewel het in je eentje tegen de computer zeer
vermakelijk is, zit de echte kracht hem in de
multiplayer-stijl. Speel lokaal met tot wel 3 vrienden.
Verenig je als geesten om die ene speler te verslaan
die de held is, maar raak niet te vertrouwd met je bondgenoten.
Zodra jij de held bent, is elke vorm van samenwerking van de baan
en ben jij opeens het doelwit!

Maak jezelf sterker…

Maak tussendoor vooral een uitstapje naar de dungeonwinkel. Hier
worden verschillende potions, wapens en spells aangeboden om je
te verdedigen tegen de gevaren in de dungeon. Dit ga je ook zeker
nodig hebben aangezien je tegenstanders ook steeds sterker worden.
Zodra je de trap vindt en de verdieping verlaat, krijgt iedereen de
kans om zijn monsters te upgraden. Met monsterpunten die je
hebt verkregen met, nou ja, “monster zijn” kun je uit verschillende
upgrades kiezen. Alles om een voordeel te hebben in de volgende
battle en de held te verslaan.

Chaos overal

Dus, waarom is dit nu eigenlijk zo leuk? Chaos.
Chaos overal. Het is een spel wat niet al te
ingewikkeld is en waar spelers elkaar vlot afwisselen
als de held. Je slaat wild in het rond met je aanval,
special en met de meerdere verschillende monsters.
Qua complexheid en opties is het geen Smash maar
het is dan ook maar een kwart van de prijs. Het is
zeker een aanrader om met een paar vrienden te
spelen. Mijn innerlijke criticus die ik had beloofd
lijkt een beetje te zijn verdwenen helaas. Voor de
prijs die je ervoor betaalt is het gewoon een onwijs
leuk spel om fanatiek met je vrienden, of lekker
in je eentje te spelen en ik raad het dus zeker aan.
Speel dit spel met Esmée!
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In de donkere catacomben onder de aarde wordt iedereen gek. Je
hongert naar magie en rituelen waar niemand van spreekt. Alles
zodat je de held kunt uithangen. In de dungeon zo diep en duister
zoek je naar loot en faam, maar je bent niet alleen. Geesten schuilen
in de duisternis. Ze rammelen hun ketens, vuren met vallen en sturen
hun monsters op je af. Dit alles voor dat ene doel, dood de held, en jij
zult leven…

maar al te hard nodig gaat hebben om de held te verslaan.
Want wie is nou eigenlijk de held? Als je het goed hebt gedaan jijzelf.
Dit zou betekenen dat je de battle royale die direct aan het begin van
het spel start hebt overleefd en jouw tegenstanders een kopje kleiner
hebt gemaakt. Als je wat onfortuinlijker was en aan de verkeerde
kant van de doodslag stond, schaar je je nu onder de geesten maar

Tekst: Esmée van Soest
Ik ga er niet lang omheen draaien, ik ben echt dol op dit spel.
Hoewel ik ook mijn innerlijke criticus zal proberen los te laten, ben
ik vooral van plan om iedereen te overtuigen om dit spel te spelen.
Ik kwam er namelijk achter dat bar weinig mensen op Duivelsei
ervan gehoord lijken te hebben, dus het is tijd om dat recht te zetten.

Wees een held, of niet…

Het spel begint met een belangrijke keuze: welke god ga je aanbidden?
Wordt het Murkan de ratachtige die je een beter startwapen geeft, of
toch de gemaskerde Momot voor snellere spell regeneration? Elke
god geeft naast zijn startbonus ook een set van drie monsters die je

wees dan niet getreurd! Humanity is geen garantie in dit spel. Geef
jij net die ene klap aan de held die hem doet sterven, dan herwin jij
jouw humanity en is het jouw beurt om de held uit te hangen.

Verken de dungeon…

Ren, duik en vecht je weg door de random gegenereerde
kamers van de dungeon. Doorzoek de kamers grondig
voor goud, XP en uiteindelijk de uitgang. Je zoektocht
zal alleen niet makkelijk zijn. De geesten die je overal
volgen nemen bezit van de voorwerpen om je heen.
Voor je het weet wordt er met vallen op je geschoten en
worden er meubels naar je gegooid. Maar dat zijn nog
de makkelijke kamers. Het wordt pas echt spannend
wanneer je de gevreesde pentagrammen op de grond
ziet staan. De deuren vallen dicht en de strijd begint
wanneer de geesten ieder in een pentagram duiken en
een van hun drie monsters spawnen. Hun enige doel
op dat moment is om jou als held om zeep te helpen.
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een uitkomstloze discussie of ruzie zitten, dan is dit de beste uitweg
(tenzij je slecht bent in Smash, natuurlijk, maar dat is voor Anton
gelukkig niet het geval).
Daaronder worden de spullen wat serieuzer: dit is Antons
boekenplank, waar een bescheiden collectie leesboeken ligt. Nee,
Anton heeft niet alleen deel vijf van Harry Potter gelezen: hij leest
graag en heeft veel meer boeken gelezen dan dat hij bezit, ook al
zou hij ze graag fysiek willen hebben. Mijn oog gaat echter uit
naar de collectie games. Hier staan allerlei PC-klassiekers, zoals
Battlefront II, Rollercoaster Tycoon 3, en natuurlijk Starcraft II. Ik
voel een kleine golf nostalgie als ik naar deze verzameling kijk. Ook
zijn Switch-games staan hier opgeslagen. Anton bezit zijn games
liever fysiek dan digitaal, vandaar dat hij een kopie heeft van al zijn
Switch-games (behalve, opvallend genoeg, Smash Ultimate).

Willekeurige voorwerpen

Waar de rest van de kamer opgeruimd en geordend is, is de kast
wat rommeliger, maar tegelijk is dit precies wat sfeer brengt aan de
kamer. Over de planken heen verspreid liggen allerlei voorwerpen.
Sommige zijn decoratief en sfeermakend, andere zijn daadwerkelijk
nuttig. Ik vind onder andere een onopgeloste Rubiks kubus (“Die
had ik moeten oplossen voor jij kwam, nu vindt iedereen me vast
een sukkel”), een ingetrokken lightsaber, een aantal reissouvenirs en

Leden

een Pokémonkaart die hij bij een Happy Meal heeft gekregen.
Naar beneden toe worden de spullen steeds belangrijker: hier kom
ik de noodzakelijke studieboeken, schriften en elektronica tegen.
Op de onderste plank liggen de meest serieuze bezittingen van
allemaal (volgens een oud-Apocalypcielid, althans): twee Nerfgeweren. Net als menig Duivelseitje heeft Anton meegedaan aan
Humans versus Zombies. Tijdens zijn eerste editie heeft hij ze helaas
nauwelijks kunnen gebruiken, want na de eerste missie was hij gelijk
een zombie. Deze rol heeft hij echter met plezier aangenomen,
en hij heeft gemotiveerd en sportief tot het einde doorgespeeld.
Anton vertelt al te graag over zijn acties tijdens Humans versus
Zombies, met name hoe hij op station Haarlem twee onoplettende
humans wist te pakken. Wil je meer lezen over hoe Anton met de
zombiehorde de humans heeft afgeslacht? Lees het HvZ-verslag uit
de vorige uitgave van de Spelduivel.

Kleding en knuffels

De bijzondere vondsten eindigen daar nog niet. Tussen Antons
klerenrek – dat an sich vrij standaard is – vind ik een opvallend
kledingstuk: een kilt! Dit is een souvenir uit Schotland, maar helaas
heeft Anton hem nauwelijks kunnen dragen. Ook op het bed vind
ik tussen een kleine stapel knuffels iets bijzonders: een schattig
knuffeltje van een controller.
Deze kamer zit vol met verrassingen, en nu we richting het einde
van de rondleiding zijn, is het duidelijk bijna alle voorwerpen hier
een verhaal hebben. Ze zijn niet slechts decoratief, maar hebben
vaak ook nog enige sentimentele waarde. Dat is het mooie aan
studentenkamers: je komt ermee ontzettend veel te weten over
degene die er woont.
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De kamer van..
AN TON
Het is een zonnige dag in maart en ik fiets door De Kooi. Deze wijk
kennen jullie misschien dankzij Buurthuis De Kooi, één van de locaties
waar Het Duivelsei vorig jaar bijna naartoe is verhuisd. Ik ga echter
niet op bezoek bij het potentiële huis van de vereniging, maar bij het
huis van een lid. In deze wijk woont namelijk ook Anton, eerstejaars
student sterrenkunde en één van onze actiefste eerstejaarsleden.
(Bijna) elke editie neemt de Redactie in ‘De kamer van’ een kijkje in
de kamer van een lid, en deze keer is Anton aan de beurt. Vandaag
kom ik bij hem langs om in zijn kamer rond te snuffelen.
Tekst en foto’s: Oscar van Putten

Eerste deur links

Anton doet voor mij de voordeur open en leidt me naar binnen.
Na binnenkomst is zijn kamer de eerste deur links, vlak naast de
voordeur. Anton woont in een studentenhuis, maar hij is de enige
thuis op dit moment – het is immers weekend.
De kamer is relatief klein, maar efficiënt ingericht, en dankzij het
grote raam aan de voorkant komt er veel licht binnen. Het gros van
de ruimte wordt ingenomen door twee essentiële meubels, het bed
en het bureau. Een aantal kasten staat achterin de kamer.
Wat mij als eerste opvalt, is een scherm dat op het bureau staat,
met twee aangrenzende speakers; ze zijn echter niet op het bureau
gericht, maar op het bed! Anton heeft hier een goede reden voor: hij
wil kunnen gamen vanuit bed, wat met deze setup goed mogelijk is.
Op het scherm staat inderdaad de docking station van een Switch
aangesloten – net als veel Eitjes bezit Anton deze console.
Het bureau zelf is een goed opgeruimde, geschikte werkplek. De
cactus die er staat, lijkt op eerste gezicht nep, maar hij leeft echt! (En
is nog niet uitgedroogd.) Ook vind ik er een Smash-notitieboekje,
een herinnering aan zijn EL CID: hij werd tweede bij het Smashtoernooi en nam dit als prijs mee. Dit is een van de vele voorwerpen
in de kamers die suggereren dat Anton een ervaren Smash-speler is.

één hoekje waar “nog wel een poster
bij zou kunnen”. Het geeft een fijn
contrast met de overige witte muren.
Alle posters hebben hetzelfde donkere,
blauwachtige kleurschema, en het zijn
allemaal typische ‘geeky’ posters: ze
beelden karakters af van onder andere Starcraft, Pokémon en films.
Aan iemands kamer kun je vaak veel opmaken over een persoon,
en voor Anton geldt dat ook. Toch is er wel één deel van de kamer
dat hierin wat misleidend is; in een hoekje van de kamer bevindt
zich nog een interessante poster: de ‘periodic table of mixology’, een
poster waarop talloze alcoholische drankjes staan afgebeeld en hoe
je ze moet maken. Het is een typische studentikoze poster die in
veel andere huizen niet misplaatst zou zijn. Stiekem past deze poster
nauwelijks bij Anton, die zelf heel weinig drinkt. Desondanks is het
een mooie poster die de kamer net wat levendiger maakt.

Liever fysiek dan digitaal

Achterin de kamer staat een hoge, open kast, waar Anton vrijwel
al zijn spullen opbergt. Een typische studentenkamer is niet
compleet zonder zo’n ware schatkist van interessante voorwerpen:
nuttige studieboeken, gevarieerde decoratieve snuisterijen en alles
ertussenin.
Bovenop de kast staat een bescheiden collectie spelletjes, wat toch
wel verplicht is voor elk Duivelseitje om te hebben. Eén opvallend
spel daar is de Kolonies-uitbreiding van Terraforming Mars –
een spel dat Anton zelf helemaal niet heeft! Dit is een uitbreiding
die hij ooit heeft gekregen maar nog moet inruilen. Uiteraard is
Terraforming Mars kopen hier ook gewoon een optie.
Op de bovenste plank trekt één voorwerp de aandacht: een zwartgrijs bord met de tekst “Let’s settle this in Smash”. Mocht je ooit in

Posters

De muren van de kamer zijn goed gevuld. De muur achter het bed
is paars geverfd en is beplakt met posters – bijna vol, afgezien van
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Opinie
For whom the bell honks
Een review van Untitled Goose Game

De boerengans is een tamme gans die, zoals de naam al suggereert,
door boeren wordt gehouden. Deze gans is te herkennen aan haar
witte veren en oranje snavel en poten. Omdat deze ganzen ongelooflijk
alert zijn worden ze vaak als waakdieren gehouden. Echter, de gans
uit Untitled Goose Game is gewoon een rotbeest.
Tekst: Tim Valkenburg

Wat is het spel?

Untitled Goose Game is een korte stealth-puzzelgame die zo’n 2 tot
3 uur in beslag neemt. De puzzels worden gepresenteerd in de vorm
van een to-do lijst. Je doel is om een bel uit een miniatuur van het
dorpje waarin het zich afspeelt te stelen. Dit bereik je door de ganse
bevolking van het nabije dorp het leven zuur te maken; dit doe je
bijvoorbeeld door de moestuin van de tuinier overhoop te halen of
een kind in een telefooncel op te sluiten. Je bent dus de plaag van
het dorp.

De gameplay

De puzzels zijn situaties die je moet zien te creëren. Hoe je dit doet
moet je geheel zelf uitzoeken en vaak zijn er meerdere manieren
mogelijk. De opzet vereist vaak enige planning en voelt op dat
gebied ook aan als een minder moorddadige variant van Hitman.
Dit was zelfs het doel van de ontwikkelaars: een setup naar een grap
in plaats van een moord. Ook zit er een stealth-aspect in de game;
mensen mogen niet zien dat je hun spullen steelt. Wanneer dit toch
het geval is dan komen ze achter je aan en pakken zij hun spullen
weer van je af.
Verder kun je de bevolking afleiden door te gaggelen. Op deze
manier kun je ze weg laten rennen of juist naar jouw gewenste
locatie lokken. De main game duurt zo’n 2 uur en is precies lang

genoeg om het leuk te houden. Als je eenmaal klaar bent met je
eerste set to-do lijsten dan kun je het volledige spel nog eens spelen
met extra challenges en objectives. Deze challenges lopen meestal
op tijd, waarbij je een bepaald gebied moet uitspelen voordat je de
kerkbel hoort.

k
Muzie

phics
en gra

De muziek van Untitled Goose Game speelt
in op de stealth mechanics van de game.
Over het algemeen is de muziek namelijk
erg rustgevend en kalm, maar wanneer een
dorpsbewoner achter je aan rent dan wordt
de muziek veel sneller en intenser. Hierdoor
weet je dus ook wanneer je gezien bent en je zo
snel mogelijk weg moet zien te komen.
Grafisch gezien is de game niet heel erg indrukwekkend. Men heeft
gekozen voor een zogenaamde “low poly mesh” en 3D-modellen
zonder textures. Dit draagt bij aan de charme van de game. Ook
maken deze keuzes de game juist memorabel. De controls bevatten
alle essentiële dingen die een gans moet kunnen doen. Zo kun je je
nek omhoog en omlaag bewegen, met je vleugels slaan, gaggelen,
dingen met je snavel pakken, lopen en zwemmen. Kortom, alles wat
een echte gans ook kan.
Over het algemeen is Untitled Goose Game zeer zeker een aanrader.
Echter, de game is wel aan de dure kant. Hij is namelijk €15 voor PC
en €20 voor de consoles, iets wat het toch net niet waard is gezien de
korte duur van de game.

5

Leden

Geef het stokje door
Iedere editie van de Spelduivel wordt één van
onze leden eens goed aan de tand gevoeld.
De slachtoffers? Die worden steeds door het
vorige slachtoffer gekozen. Het woord is deze
keer aan Sjors van Dijken.
Tekst: Esmée van Soest

Wat is je favoriete quote?

Die komt van Big Smoke uit GTA San
Andreas. “I’ll have two number 9s, a number
9 large, a number 6 with extra dip, a number

Als je een jaar lang iemand anders van de frituur of gewoon KFC. Of om wat
zou zijn, wie zou je dan kiezen en te gamen of zoiets.
waarom?
Kim Jong-un, want die situatie in NoordKorea is echt fucked up. Als ik hem was
zou ik proberen om Noord-Korea naar
een democratisch land te maken, en de
corruptie ook langzaam weghalen. En als
dan ik de supreme leader ben moet dat dus
wel makkelijk gaan. Iedereen die het er niet
mee eens is gooi ik dan gewoon de bak in.

Wat is de probabilistisch meest
onwaarschijnlijke situatie waarin je
je ooit hebt bevonden?

Dat was in Noorwegen toen ik 10 of 12 was.
Ik was daar op vakantie en had somehow
met mijn social skills vrienden gemaakt met
de locals, terwijl ik niet eens Engels kon, en
een van onze voornaamste activiteiten was
achter schapen aanrennen.

7, two number 45s, one with cheese, and a
Als
je
een
spel
was,
welk
spel
zou
je
large soda.”
Als jij terug in de tijd zou mogen
zijn en waarom?
Dit is best wel moeilijk. Ik kan een spel doen
Als je wist dat de aarde over een wat ik heel leuk vind, als HvZ. Dan kun je reizen en dan eeuwig door zou
jaar zou vergaan, wat zou je dan nu gewoon lekker rennen en tikken en dat vind kunnen leven vanaf dan, waar en
wanneer zou je dan heenreizen?
ik geweldig. Of Mens Erger Je Niet, en dat is
anders doen?
Ik zou meer geld besteden aan dingen die
ik nu wil, want dan maakt het toch niet
meer uit. Ik zou verder wel gewoon normaal
leven. Ik zou er het beste ervan maken maar
niet iets anders gaan doen zoals reizen of zo.

Als je verkocht zou worden in de
IKEA, hoe zou je dan heten en wat
zou je zijn?

vooral als ik een slechte grap maak!

Waar mogen ze jou ’s nachts voor
wakker maken?

Voor best wel wat eigenlijk. Zeker als het
een goede midnight snack is. Best wel veel

Ik zou denk ik 5 jaar teruggaan. Dat is
voornamelijk omdat er veel is gebeurd, en
als ik sommige dingen eerder had geweten
waren ze smoother gegaan. En ik zou
ook gelijk mensen kunnen mindfucken
met wie de World Cup wint en andere
toekomstvoorspellingen.

Je mag een vraag kiezen om te
elimineren, welke vraag kies je?

Wat is je favoriete ding om te doen in je metime?

Als je in een fictief universum mocht
leven met alle voor- en nadelen, welk
universum zou dat zijn?

Die IKEA vraag. Leuk dat ik er een pun mee
mocht doen, maar ik vind het niet echt een
leuke vraag vergeleken met de rest.

Ik zou waarschijnlijk een afvalbak zijn. En
dan zou ik de Sjørbagebin heten. Waarom?
Ik vond dat dat het beste bij mijn naam
paste.

Welke vraag wil je toevoegen?

Het Pokémon universum. Ik heb aan veel
andere gedacht zoals How to Train Your
Dragon, maar Pokémon heeft eigenlijk alles
plús technologie. Ook kan ik dan vliegen op
een Salamence, of racen op een Arcanine en
dat lijkt me super gaaf. En dan zou ik mijn
geld verdienen met battles.

Wie nomineer je voor de volgende
editie?
Marijn van der Horst.
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Redactioneel

Dia de los Digitalos
Lang zal ze leven, lang zal ze leven… Wat een fantastische
DIES had moeten worden, is nu helaas vervangen door
‘social distancing’. Maar niet getreurd, er is dan wel geen
DIES in de verjaardagsweek, maar wel één in de toekomst!
Om daar vast naar uit te kijken is deze Spelduivel in
het thema van de toekomstige DIES, namelijk Dia de
los muertos! Voor deze editie heeft Max helaas de
commissie verlaten en Oscar neemt nu haar taken
over als hoofd lay-out. En dat betekent dat ik de
macht heb gegrepen als nieuwe hoofdredacteur!
Deze speciale digitale editie van de Spelduivel is een
goed tijdverdrijf, zodat jullie niet zoals ik uit verveling
je eigen pony knippen. Lees hoe de Felicitaatcie voor
de intelligente lockdown bij elkaar kwam om een
spel te spelen, maak het recept van de Nomcie en
breek je hoofd over de Rapunzel, die deze keer
gemaakt is door Vita en Martijn! Of lees een van
de andere artikelen over bordspellen, games en nog veel meer!
Blijf in ieder geval veilig binnen, en houd nog even vol, zodat we hopelijk snel met zijn
allen weer naar het Duivelsei kunnen gaan!

			

Emma Verweij

Hoofdredacteur
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De Game Bros
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