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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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3, 2, 1..
GELUKKIG NIEUWJAAR! Dit nieuwe jaar brengt gelijk een
nieuwe commissie met zich mee! Bedankt Esmée, Jasmijn en
Tim voor de mooie edities die jullie Het Duivelsei gebracht
hebben! Maar niet te lang getreurd, want er zijn ook twee
nieuwe leden in de commissie! Een warm welkom aan Luc
en Wieteke!
In deze winterse editie van de Spelduivel bekijken
we met een verse blik alles wat je nog wél kunt doen
tijdens een lockdown. Welke bordspellen kun je
bijvoorbeeld in je eentje spelen? En wist je dat je zelf
thuis ook alcoholische of non-alcoholische cocktails
kan maken? De Intoxicaatcie vertelt je hoe! Of volg,
voor een bijna meditatieve bezigheid, het stappenplan
van Victoria voor het verven van die mini’s die je al
eeuwen in de kast hebt liggen! Maak verder samen een
sprong terug in tijd met een nostalgisch artikel of spiek bij andere Eitjes hoe hun set-up
is. Tot slot kun je ook in deze Spelduivel die felbegeerde eeuwige roem winnen door als
eerste de Rapunzel op te lossen. Één ding is zeker: Wat ons ook te wachten staat in 2021,
we zullen ons niet hoeven vervelen!

		

Emma Verweij
Hoofdredacteur
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De Redactie Speelt...
De Redactie Speelt is na het daverend
succes van onze recensie van Club Penguin
2 ondertussen een vaste rubriek geworden
van onze dierbare Spelduivel, en ook ditmaal
hebben wij ons opgeofferd om een spel voor
jullie, onze lezers, te testen. Aangezien corona
nog volop ons dagelijks leven beïnvloedt,
moesten we wederom op zoek binnen de
digitale wereld van spellen. We besloten voor
een heuse klassieker te gaan. We gaan terug
naar de roots van shooters met een spel dat al
meer dan 10 jaar populair is: Team Fortress
2!
Tekst: Emma Verweij

Over het spel

Dat Team Fortress 2 (TF2)
nog altijd populair is na 13 jaar
zonder al te grote recente updates,
is misschien een wonder te noemen. Het
spel werd in 2007 voor het eerst op de markt
gebracht en heeft tot op de dag van vandaag
een ontzettend grote fanbase. Zo groot zelfs,
dat de jaarlijkse kleinere updates die het spel
nog altijd ontvangt grotendeels ‘communitybased’ zijn: dat betekent dat de meeste
updates niet door de makers maar door de
fanbase zelf gemaakt worden! Maar wat is
er nu zo fantastisch aan het spel
waardoor het zijn populariteit
niet verliest? Daar hebben we
een vaag vermoeden van.

Het is gratis!

Het eerste en misschien wel
meest verleidelijke punt: sinds
2011 is TF2 gratis via Steam te
downloaden! Hoewel in game wel
“keys” gekocht kunnen worden
met echt geld waarmee je sneller
nieuwe wapens en outfits kunt
krijgen, is TF2 een spel
dat prima te spelen is
zonder investering van
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echt geld. Natuurlijk heb je niet toegang tot
alle wapens en kun je geen coole hoeden
dragen als je begint, maar in principe kun
je zelfs met de basiskarakters goed zijn
in TF2. Het spel vergt hierdoor eigenlijk
alleen skills die je niet kunt kopen, je moet
er alleen genoeg tijd in stoppen!

Het is simpel!

Een tweede voordeel aan TF2 is dat het
geen ingewikkeld spel is om te begrijpen.
Over het algemeen zijn er twee teams,
RED en BLU, die elkaar aanvallen. Hoewel
er verschillende spelmodussen zijn met
verschillende missies die je kunt spelen, is de
belangrijkste missie om alles wat niet jouw
kleur is aan te vallen. Er zijn bijvoorbeeld
missies om een karretje vooruit te duwen,
maar uit ons onderzoek blijkt dat vrijwel
niemand zich daar mee bezig houdt in het
begin van het spel. Het belangrijkste is om
de vijand aan te vallen, het spel winnen is
bijna een sidemissie geworden.

De
mogelijkheden
eindeloos!

zijn

Hoewel de regels erg simpel zijn, biedt
het spel wél erg veel speelopties. Er zijn
bijvoorbeeld maar liefst 9 verschillende
rollen die je kunt spelen. Je kan tijdens
het spel wisselen van rol, het is dan ook
leuk om verschillende dingen te proberen.
De offensieve rollen zijn Scout (extra
snel), Soldier (meest basis karakter)
en Pyro (VUUR), de defensieve rollen
zijn Demoman (ontploffingsgevaarlijk),
Heavy (langzaam maar heel veel health)
en Engineer (maakt dingen zoals
automatisch schietende robots) en tot
slot zijn er support rollen,
namelijk
Medic
(healt
andere spelers), Sniper
(schiet
nauwkeurig
van grote afstand) en
Spy (basically James

Bond). Ieder karakter heeft 3 verschillende
basis-wapens, maar als je vaker speelt kun je
nieuwe wapens verzamelen. Iedere rol speelt
compleet anders, waardoor het spel niet snel
gaat vervelen, zelfs niet na 13 jaar!

Onze avonturen
Leids kwartiertje

Met slechts twee personen in de
groep die ooit TF2 hadden gespeeld,
zou je verwachten dat de start voor de rest
misschien moeizaam zou zijn. Niets was
echter minder waar. Waar de TF2 beginners
(Wieteke, Luc en Luna) netjes het spel van
tevoren gedownload hadden, ging het daar
al mis bij Oscar en mij. Beiden met een
ander excuus (Oscars PC wilde het spel plots
updaten en zijn internet was langzaam, ikzelf
dacht dat TF2 nog op mijn computer stond
maar dat bleek niet zo te zijn), vertraagden
wij de start van het spel eigenhandig maar
liefst 20 minuten! Gelukkig pakte dit goed
uit voor de rest, die gebruik konden maken
van de handige trainingsfunctie van TF2,
om zo de basics te leren.

Onze eerste stapjes

One eternity later, namelijk 20 minuten
later, kon het spel eindelijk beginnen. De
twee ‘ervaren’ spelers waren eindelijk online,
en de rest was er door de tutorials ook
helemaal klaar voor. We vormden samen
een groep, joinden een game en…. trokken

Games

De Redactie en CeceX:

steeds niet genoeg mensen die met ons ik beschuldigd werd van cheaten! Met dit
wilden spelen. Hierdoor werd ons Redactie- grote compliment op zak verlieten we niet
ons team zo er naar beneden dat geen van team bruut uit elkaar getrokken, en werden lang daarna met de commissie ditmaal met
opgeheven hoofd het speelveld, inmiddels
ons het langer dan een paar seconden levend
allemaal als ware TF2 pro’s. Het spel is zeker
volhield zonder te sterven.
aan te raden om een keer te proberen, of om
In de chat werd geklaagd door wildvreemde
weer eens naar terug te keren uit nostalgie,
professionals hoe de teamverdeling
het heeft ons in ieder geval een avond vol
oneerlijk was, en vol schaamte verlieten
plezier gebracht!
we het strijdveld. Gelukkig vonden we de
gamemodus Mann vs Machine, waaring we
steeds grote robots moesten tegenhouden
die probeerden de wereld op te blazen. Op
deze manier konden we tegen bots spelen,
en zouden we geen wildvreemde mensen
meer voor de voeten lopen terwijl we
langzaam het spel leerden… Althans, dat
was het idee. Het spel was bedoeld voor een
team van 6 spelers, maar wij waren maar
met 5. Hierdoor maakten we toch nog één
slachtoffer, die het de hele avond met ons
heeft uitgehouden. Met engelengeduld gaf
deze speler, CeceX, ons tips en leidde ons
stap voor stap naar de overwinning. Voor
deze goede daad zullen we hem voor eeuwig
dankbaar zijn, en geven hem graag bij deze
een shout-out in dit artikel! Dus CeceX,
deze is voor jou!

we verdeeld over twee teams. Oscar en Luna
werden tegenstanders van Wieteke, Luc
en mijzelf. Dat was het punt waarop het
spel een duistere wending nam voor mij.
Ik werd namelijk niet één, niet twee, maar
maar liefst DRIE KEER gebackstabbed door
Luna, mijn dierbare medecommissielid, die
ik vertrouwde. Ik kon er niet aan wennen
en zag het nooit aankomen, maar ik besloot
wraak te nemen. Ik koos als rol de Pyro, de
vuurspuwende maniak, en maakte mijn doel
om zo veel mogelijk kills te maken.
Misschien was het het verraad van Luna,
Van beginners naar pro’s! mijn opgekropte agressie of mijn verborgen
Zes rondes later hadden we de gamemode game talent, maar vanaf dat moment ging het
uitgespeeld, en met de tips van CeceX spelen een stuk beter. Het ging zelfs zo goed,
durfden we ons weer te begeven op het dat de avond voor mij tot een abrupt einde
openbare strijdveld. Dat ging een stukje kwam: Ik werd van de server gegooid omdat
beter dan eerder, maar helaas waren er nog
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De setup van..
Sinds de lockdown is het grootste deel van Het Duivelsei online gebracht: de Pelibar werd vervangen door de
Duivelsei-Discord, Weerwolven werd ingeruild voor Among Us, Smash verplaatste zich van de bank naar de
cloud. Intussen volgen we allemaal de verenigingsactiviteiten vanaf onze eigen bank of bureau. Maar hoe zien de
omgevingen eruit waar we deze game-tijd doorbrengen? We deden een oproep aan leden om hun gaming setups
te laten zien, en een aantal leden gaven daaraan gehoor. In dit artikel showcasen we de setups van vier leden.
Tekst: Oscar van Putten
Foto’s: Ingezonden

Patrick van Gogh
De eerste setup die we bekijken is die van Patrick, de Quaestor van Het Duivelsei.
Net als de meeste mensen op deze lijst heeft hij zijn PC zelf gebouwd. De setup is erg
kleurrijk: het toetsenbord heeft regenboogkleurtjes en ook de muis en de case zelf
kunnen van kleur veranderen. Patrick speelt er voornamelijk shooters en RPGs op,
zoals Planetside 2, Assassin’s Creed: Valhalla, Hunt: Showdown en Age of Empires
III. De PC is intussen ongeveer anderhalf jaar oud en voldoet nog steeds om al deze
games te spelen op het 144 Hz scherm.
Rondom de PC is er ook vanalles te vinden op het ogenschijnlijk onopgeruimde
bureau. De PC-masterracemok en de bieropener magneet op de PC zijn allebei
geschikt om je dorst te lessen, zij het op andere manieren. Minder pragmatisch,
maar niet te vergeten, zijn ook het spaarvarken – Patricks Quaestoraaltoken – en
de kleine Boeddha – zijn ‘vibe-icoon’. Tot slot mogen ook
de speakers niet ontbreken voor het draaien van muziek.
Onderdelen
Processor: Intel i5-9400F
Moederbord: Gigabyte Z390 Aorus Pro WiFi
Videokaart: Radeon RX 5700 XT 8G
Behuizing: NZXT H500 Zwart
RAM: 16 GB
Opslag: 1 TB SSD
Koeling: Cooler Master MasterLiquid ML240L RGB
Voeding: Gigabyte G750H

Jargon
Als je weinig kennis hebt van PC’s, vraag je je misschien af: wat betekenen al die vreemde woorden in dit artikel? Hierbij een kort overzicht
van een aantal veelgebruikte termen:
•
•
•
•6

Een PC bestaat uit een aantal nodige onderdelen, die elk hun eigen functie vervullen. Je kunt je eigen PC bouwen door onderdelen te
kopen en samen te stellen. Voor een krachtige PC heb je dus een goede combinatie nodig van geschikte onderdelen.
Hz en fps: Hertz, ofwel refresh rate, is het aantal verschillende frames dat een scherm per seconde kan bereiken. Op een 144Hz scherm
kun je dus tot 144fps (frames per second) gamen. Een hogere fps is beter voor je game-ervaring, maar vereist tegelijkertijd een betere
PC.
RGB: Afkorting van ‘red, green, blue’. Dit wordt vaak gebruikt om weer te geven dat je PC of randapparatuur verschillende kleuren
licht uitstraalt.
Overclocken: Fabrikanten stellen een limiet op hoe hard PC-onderdelen kunnen draaien. Door te overclocken laat je een of meer
onderdelen van de PC harder draaien dan deze limiet. Dit vereist enige voorzichtigheid, maar maakt je PC wel krachtiger.

JESPER BIL
Jesper heeft ongetwijfeld een van de meest professioneel ogende setups van Het Duivelsei.
De setup is groots opgezet en bevat dure, maar ongetwijfeld kwalitatief goede, onderdelen.
Er is hier op kosten noch ruimte bespaard.
De PC zelf doet erg denken aan het schip van Theseus: het is al zeven jaar oud, maar vrijwel
alle onderdelen zijn in de tussentijd vervangen. Zijn eerste versie bevatte een i5 processor
en een GT630 videokaart, net genoeg om GTA5 te spelen met 30 fps. Deze hebben intussen
plaats gemaakt voor veel nieuwere, betere hardware, die hij bovendien heeft overclocked
om zijn game-ervaring te verbeteren. Hiermee
speelt hij voornamelijk competitive shooters
zoals CS:GO, Valorant en Overwatch, maar ook singleplayer games zoals Dark Souls en
Assassin’s Creed. En uiteraard is de PC ook geschikt voor Minecraft op 1000 fps.
Ook op de randapparatuur is niet bespaard, met onder andere een hoge kwaliteit muis,
muismat, microfoon en toetsenbord. Er staan bovendien drie monitoren; het middelste scherm
is een 240Hz monitor, ideaal voor de competitive games die hij speelt. De enige uitzondering
hierop is de webcam: een telefoon op een Lego-stand. Jesper zegt nog een webcam te willen
halen, maar door corona zijn die veel te duur geworden.

ONDERDELEN
Processor: Intel i7-9700k
Moederbord: Gigabyte Z390 Gaming X
Videokaart: Geforce RTX 3080 OC
Behuizing: Corsair Carbide Clear 400C
RAM: 16 GB
Opslag: 2x1 TB SSD + 250 GB SSD
Koeling: Corsair Hydro H100i PRO RGB
Voeding: Corsair RM750X

Deze setup is duidelijk het buitenbeentje op de lijst, maar
mag zeker niet ontbreken. Niet alleen PC games zijn
namelijk populair tijdens de lockdown, ook consoles
worden maar al te graag gespeeld. Deze setup bevat
niet een bureau met een scherm, maar een bank met
een heuse TV. De ruimte is mooi opgeruimd en goed
verlicht dankzij de grote ramen, en het ziet eruit als een
comfortabele plek om te gamen, mede dankzij de kamerplant die het net iets sfeervoller
maakt.
De meest prominente console hier is de Nintendo Switch, tevens ook de meest gebruikte
console. Maar dat is niet het enige dat hier staat. Ook de oudere Nintendo 64 en Xbox
360 hebben hun plekjes hier, bovendien met een hele hoop Xbox-games uitgestald.

Floris Löffler
De PC van Floris staat in een knus hoekje van de kamer. Er staan twee monitoren: een kleintje op een zijtafeltje,
en een grote 144 Hz scherm op het bureau zelf. Hij heeft de PC 3 jaar geleden gebouwd; de eerste game op deze
PC was The Witcher 3, maar hij is intussen flink gebruikt. Andere games zijn ook prominent zichtbaar, zoals een
poster van Sid Meier’s Civilization V en een bureaubladachtergrond van Fallout. Met een opslag van maar liefst
4 TB heeft hij in ieder geval genoeg ruimte voor veel games. De onderdelen zijn minder krachtig dan de andere
setups op deze lijst, maar de PC biedt desalniettemin een sterke game-ervaring.
Ook hier is de RGB aesthetic zichtbaar: naast de inmiddels bekende regenboogmuis- en toetsenbord zijn ook de
lavalamp en Minecraft-acessoires opvallend in het donker. Het bureau ziet er opgeruimd uit, met alleen ruimte
voor de noodzakelijke onderdelen.
Het bureaublad van de PC zelf
daarentegen mag misschien wel eens opgeruimd worden...
Onderdelen
Processor: Intel i5-7600K
Moederbord: z270X-Gaming 5
Videokaart: GTX1070
RAM: 16 GB
Opslag: 4 TB SSD
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Overig

Nu we allemaal in quaraintaine zitten kunnen we wel wat extra vermaak
gebruiken! 4 series en films staan voor jullie klaar!

Help
Ik m
oet
in q
uara
ntai
n

e!

Taskmaster

Ratched

Tekst: Oscar van Putten
In februari hoorde ik voor het eerst van Taskmaster: perfecte
timing, zodat ik tijdens de lockdown nog iets te doen zou hebben.
Taskmaster is een Brits komedieprogramma waarin vijf komieken
een serie absurde taken voorgeschoteld krijgen, zoals ‘verzamel zoveel
mogelijk tranen in een eierdop’, ‘eet zoveel mogelijk watermeloen in
één minuut’ of - lekker vaag - ‘maak het beste geluid’. Soms zijn de
deelnemers er ontzettend goed in, soms falen ze flink hard, maar hoe
dan ook is het resultaat bijna altijd
hilarisch. Ze worden achteraf in de
studio beoordeeld en afgekraakt
door Greg Davies, de taskmaster zelf,
en zijn onderdanige assistent ‘Little’
Alex Horne, waar nog vele unieke en
grappige discussies uit voortvloeien.
De serie zit intussen op seizoen tien
en bijna alle uitzendingen zijn gratis te kijken op YouTube; geen
reden dus om niet deze geweldige, komische serie te gaan kijken!

Tekst: Wieteke Leijten
Opgelet ‘One Flew Over
the Cuckoo’s Nest’ fans,
want hier komt Ratched!
De
verschrikkelijke
hoofdverpleger van deze
oude klassieker, Mildred
Ratched, komt namelijk
terug! In deze populaire serie is ze weer een verpleegster. Ze zoekt
een baan in een psychiatrisch ziekenhuis waar ze de meest vreselijke
experimenten of, in de woorden van de directeur, ‘behandelingen’
uitvoeren om onder andere patiënten, maar ook lesbische vrouwen,
te ‘genezen’. Voor deze serie heb je een redelijk sterke maag nodig en
een interesse in de menselijke psyche en de vreselijke behandelingen
uit de geschiedenis. Toch is de serie minder voorspelbaar dan je
denkt... Het eerste seizoen is razend populair en zal ervoor zorgen
dat je de serie in één keer wilt afkijken. Log dus snel in op Netflix en
kijk Ratched!

Kipo and the Age of
Wonderbeasts

Tenet

Tekst: Luna Rezaei
Na maanden in quarantaine te zitten kan het soms moeilijk zijn om
positief te blijven; immers, hoe houd je de hoop erin te midden van
wat bijna de apocalyps lijkt? Maar Kipo and the Age of Wonderbeasts
vertelt een ander verhaal. Wanneer Kipo voor het eerst in een wereld
belandt die tot chaos is vervallen, aarzelt ze niet om iedereen die
ze tegenkomt te bevrienden. Deze serie geeft de post-apocalyps
een verfrissend kleurrijke en creatieve draai. Niet alleen is dit een
opluchting ten opzichte van de constante stroom van negatief
nieuws, het heeft bovendien
ook nog eens een enorm
verwelkomende sfeer en een
diverse cast van personages. Oh,
en heb ik al genoemd dat de show
de schattigste fitnesswasberen
heeft? Deze geweldige serie is te
vinden op Netflix!
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Tekst: Emma Verweij
Opgesloten in onze huizen gaat de tijd gedurende de Corona-crisis
misschien langzaam, maar het kan erger: heb je er wel eens over
nagedacht wat er zou gebeuren als
de tijd om zou keren? Stel je voor dat
je vanaf nu de andere kant op leeft
en de maanden van sociale isolatie
nog een keertje mag beleven! In
de duizelingwekkende nieuwe film
Tenet van Christopher Nolan (ook
bekend van Inception en Interstellar)
maak je kennis met deze nieuwe kijk
op tijdreizen, waarin je niet alleen
vooruit, maar ook achteruit door de
tijd kunt bewegen. Heb je zin om je
brein te breken over een ingewikkeld
plot, of te genieten van de overweldigende muziek waar Christopher
Nolan vaker gebruik van maakt in zijn films? Zorg dan dat je deze
film niet mist! Je kunt Tenet misschien nog zien in de bioscoop en
anders is hij te huur via Amazon Prime. Deze film is het zeker waard!

Victoria's Vabuleuze
VerfVerhalen
In dit artikel ga ik jullie hopelijk leren hoe je een miniatuur simpel verft tot een redelijke standaard, ook wel “tabletop ready”
genoemd. Dus als je bijvoorbeeld een miniatuur voor je D&D karakter hebt liggen maar nog niet de moed hebt gevonden daaraan
te beginnen is dit artikel een prima begin om te volgen!
Tekst: Victoria Zilverentant
De eerste stap het verfklaar maken van de mini. Voor een plastic mini zoals deze chaos
terminator die ik als voorbeeld ga gebruiken, komt dat allereerst neer op de mini in elkaar
zetten en lijmen. Als je mini niet van plastic is raad ik je aan eerst te googlen naar instructies
voor het verfklaar maken van het specifieke materiaal. Zodra de mini in elkaar en aan de
base zit is het tijd om er primer overheen te spuiten. Dit vormt een onderlaag waar de verf goed aan
vast kan blijven zitten. Voor dit voorbeeld heb ik “chaos black” gebruikt van Citadel paints.
De volgende stap is de grote vlakken basecoaten. Dit is de basic kleur
op de grote onderliggende vlakken inblokken. Verdun je verf met een
klein drupje schoon water en neem rustig je tijd. Twee dunne lagen
is altijd beter dan één te dikke laag die het detail van je mini verpest.
In dit voorbeeld heb ik eerst alles behalve het wapen “gunmetal” geverfd en
vervolgens daaroverheen wat details uitgepikt met “bone” en “zwart”. Een aantal
armour panelen heb ik geel geverfd voor de hazard stripes die daar nog op komen. Alhoewel voorzichtig
doen natuurlijk wel slim is hoef je in dit stadium nog niet bang te zijn voor uitschieten, vooral op
plekken waar later nog andere kleuren overheen gaan.
Nu is het tijd om detailwerk te gaan doen. Ik zou aanraden eerst te beginnen met de grotere details en naar het
kleine toe te werken, maar dit is natuurlijk erg afhankelijk van wat voor mini je precies verft. Zelf heb ik zoals je
kunt zien in twee stappen gewerkt, waar ik eerst de randen van de armour geverfd heb en vervolgens voorzichtig
de stripes, lenses en lights heb gedaan. Ook heb ik in deze stap de gun afgemaakt.
De laatste stap is het magische wondermiddel: washes! Dit type verf is
wonderbaarlijk in hoeveel skill het toevoegt aan je model. Een washe is
een erg dunne verf die van nature in dieptes van je model blijft hangen,
waardoor schaduwen versterkt worden en detail er meer uitspringt. In dit
geval heb ik het simpel gehouden en alleen een bruine en een zwarte wash over het hele
model gedaan. Alhoewel deze verf makkelijk aan te brengen is is het wel belangrijk te
voorkomen dat het teveel op een plek blijft hangen, anders
krijg je lelijke vlekken. Als laatste touch heb ik de mini een
simpele base gegeven zodat hij niet over een zwarte eindeloze
vlakte loopt.
Ik hoop dat dit artikel geholpen heeft om het verven van je miniaturen! Stuur me vooral vragen en
eindresultaten door, dat vind ik altijd leuk om te zien! (Of als je meer minis wilt zien, ik deel graag
fotos van mijn minis).
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Go go Gumgumgun!
Waar een Wum is, is een weg.

Blussers, Splenkhakkers, Fnakkers en Wums… Eens leefden de vier soorten
in vrede samen, maar alles veranderde toen de Fnakkers aanvielen… Maar
daar merk jij niets van. Jij bent zojuist je balkon afgegooid omdat je niet
weet hoe je netjes je ijsje moet eten.
Tekst: Luc Werksman
Wuppo ligt mij na aan het hart. Een paar jaar terug heb ik de twee makers geïnterviewd voor
een schoolproject en sindsdien doe ik mijn uiterste best om mensen dit spel te doen spelen.
Het is een bijzondere game die best eens een spotlight verdient.

Conversatiekunstenaar

De grootste kracht van deze game is toch
wel de unieke sfeer die overal weer opduikt.
Je komt in vele bizarre scenario’s terecht die
zelden tot nooit serieus zijn. Zo ontmoet
je al gauw een hyperintelligente Wum
genaamd Redav Kned die gek wordt van
een praatgrage vogel. Vervolgens krijg jij
de kans om dit vliegbeest te vertellen dat
je hem absoluut niet mag of juist dat je blij
bent hem ontmoet te hebben. Dialogen
bieden namelijk veel keuzemogelijkheden, Wereldwijze Wum
waarin je regelmatig kan laten zien hoe (on) Die sfeer zie je ook volop terug in de wereld
sympathiek je bent. Dit levert veel grappige zelf. Eenmaal je balkon afgesmeten ga jij
gesprekken op.
op zoek naar een nieuw thuis, aangezien
je je toch niet helemaal welkom voelt in
het Wumhouse. Hiervoor doorkruis je een
fraaie, afwisselende wereld. Wees gerust:
er wacht veel meer dan een doorsnee
woestijn-vulkaan-ijs compilatie. Je kunt
onder andere een appartementencomplex,
een grote drukke stad en mysterieuze ruïnes
verkennen. Daarbij kom je ook in aanraking
met de vele verschillende volkeren en hun
woonplaatsen.
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Pastelparadijs

Zoals je ongetwijfeld is opgevallen houdt
Wuppo er een fraaie stijl op na. Alles heeft
dezelfde kleurrijke, schattige uitstraling,
maar binnen die stijl hebben omgevingen
een heel eigen uiterlijk.
Wat je ongetwijfeld niet hebt opgemerkt is
de muziek: de begeleidende deuntjes zijn
zo vrolijk en eigenzinnig als de game oogt.
Deze muziek speelt af en toe even in op de
specifieke situatie. Wanneer je succesvol een
eindbaas neerhaalt, valt zijn themamuziek
met hem uit elkaar. Nog beter is dat je op elk
gewenst moment met een druk op de knop
met de muziek kunt meefluiten.

Games
Daarnaast zijn omgevingen bezaaid met
Met die sfeer zit het dus wel goed, maar verzamelbare filmrolletjes, die je kunt
hoe staat het met de gameplay? Nou, die afspelen om meer over de wereld te weten
is een grote mix. In de wildernis ren je te komen.
met name rond en spring je zo nu en dan
wat. Je beschikt over twee sprongen, maar Achter de schermen
platformen is niet echt de focus hier. In Zoals ik eerder al zei heb
lege gebouwen tref je daarentegen vaak een ik dus eens de makers van
paar puzzels aan. Meestal wordt hierbij een Wuppo
geïnterviewd.
nieuw hulpmiddel geïntroduceerd om deze Hoe dat zo gekomen is?
te tackelen, maar erg complex worden ze Welnu, Timo (ook een
nergens. De spannendste gameplay dient Eitje tegenwoordig) en
zich aan bij de eindbaasgevechten: gewapend ik kregen in klas 3 de
met je Gumgumgun schiet je klodders verf opdracht om een beroep te
op uiteenlopende creaturen. Hier valt het kiezen en vervolgens iemand te interviewen
rustige karakter van de game weg en is het die dit beroep had. Wij kozen voor het
rennen en schieten geblazen! Om dit voor eerzame ambacht van de game developer.
elkaar te krijgen kun je je
Een Google-sessie later kwamen we erachter
verfpistool personaliseren
dat er een paar gamestudio’s in Nederland
of een handjevol andere
waren, waaronder eentje genaamd Knuist
vuurwapens ontdekken.
& Perzik. Daar waren we welkom. Na een

Run ‘n Gumgumgun

overigens afgrijselijke treinrit werden wij
door het gehele team, Lars én Thomas
dus, verwelkomd in een christelijke
kinderopvang. Hier hadden zij namelijk een
kantoorkamertje. Onze vragen leverden een
paar leuke feitjes op.
•

Bijbaantjes

Het merendeel van de game is echter
ontspannen. In de steden kun je van alles
•
en nog wat doen. Daar zijn namelijk veel
optionele activiteiten te vinden. Je kunt
onder andere ongedierte uitroeien, kranten
bezorgen of deelnemen aan een quiz. Als je
•
je werk goed doet kun je worden betaald in
Smurt of misschien zelfs een voldaan gevoel
krijgen. Dat laatste is waardevoller dan je
zou vermoeden: een sociale Wum is tegen
meer klappen bestand dan een apathische.
•

•

De game zou eerst ‘Wumbo’ gaan heten,
maar dat werd het toch maar niet toen
de developers erachter kwamen dat die
naam al in Spongebob zat. Toen hebben
ze ‘Wumbo’ en ‘Flippo’ gecombineerd
en geschiedenis geschreven.
Thomas’ favoriete game was The
Witcher 3, terwijl die van Lars Inside
was, een macaber puzzelspel. Dat zou
dit spel je niet doen vermoeden.
Wuppo is al heel lang bezig. Er zijn
beelden van een versie uit 2010, maar
het spel kwam pas uit in
2016. Tegenwoordig is er
een definitieve versie die
nog wat extraatjes bevat.
Lars en Thomas hebben
zich
laten
inspireren
door
het
openbaar
vervoer. Om die reden
zitten er vele creatieve
vervoersmethoden in het
spel.
Er zitten een hoop namen
in Wuppo die letterlijk uit
het Nederlands gegrepen

zijn, terwijl de game verder gewoon in
het Engels is. Draai ‘Redav Kned’ maar
eens om.

Wat minder

Eerlijk is eerlijk, Wuppo bevat helaas
ook een paar minpuntjes. Soms is niet
helemaal duidelijk wat je moet doen
om verder te komen. Zo heb
je op een gegeven moment
een treinkaartje nodig, maar
is bepaald niet duidelijk hoe
je eraan kunt komen. Hier
zijn dan drie oplossingen
voor, maar je moet bereid
zijn om hier echt naar te speuren. Er is een
hintsysteem, maar het is beperkt. Verder
is de game na een uur of 5 al klaar als je je
niet bezighoudt met optioneel spul. Het zijn
geen grote klachten, maar ze zijn goed om in
je achterhoofd te houden als je de aanschaf
overweegt.

Voor jou?

Samengevat:
Wuppo is goed.
De presentatie is
zeer
geslaagd
en de wereld is
interessant.
Deze
game speel je voor de
unieke, schattige sfeer
en de grappige scenario’s. De
gameplay
is prima, maar niet de voornaamste reden
om dit avontuur te gaan beleven. Als jij een
gezellige, eigenzinnige indiegame wel kan
waarderen is Wuppo voor jou!
Wuppo is voor €15 beschikbaar op Nintendo
Switch, PlayStation 4, Xbox One en Steam.
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Zoek de verschillen!

Kerstbomen wedstrijd

#1

#2

#3

Quarantaine fotowedstrijd

#1

#2

#3

In deze vervelende tijd waarin corona al ons sociaal contact afpakt en het leven helemaal overhoop gooit, is het
soms fijn om even terug te blikken op hoe goed het leven ooit was. Nee, dit artikel is er niet om te zwelgen in
verdriet in een hoekje van je kleine studentenkamer omdat het nu allemaal niet meer kan, maar eerder om terug
te blikken op hoe het ooit was en hoe het ook weer kan worden. Voor de nieuwere leden is dit een stapje terug in
de tijd en een goed moment om even te lachen om hoe schattig het Duivelsei ooit was. Voor de oudere leden: een
diepe zucht en een glimlach. Kijk mee hoe leuk en soms aardbeiig (kneuzig) we waren: lang geleden maar ook kort
voor corona.
Tekst: Wieteke Leijten
Het Pelikaanhof, de Pelibar, de filmzaal. Een kelder
waar wij ons thuis voelen. Het mag er dan wel
totaal niet uitzien, maar het is het Duivelsnest. De
grote spelkasten in primaire kleuren, de vrij nieuwe
tafels en stoelen en het prachtige witte plafond. Veel
zullen het zich herinneren maar het plafond was
vroeger eigenlijk beter: de zaal leek geen klinische
kantoorruimte maar een vieze kelder. Bij dit oude
plafond kwam alleen wel een klein minpuntje om
de hoek kijken: als iemand het toilet doorspoelde
in de bar konden we allemaal meegenieten. Het
was traditie om minstens één keer tijdens de ALV
met z’n allen naar het plafond te kijken en te bidden
dat het niet naar beneden stortte. Dit is gelukkig
nooit gebeurd, kan je je de geur van dit rioolwater
voorstellen? Oh, ja dat kan je…
Een andere achteruitgang bij het opknappen van de
Pelibar is het verlies van ‘het Kleintje’. Ooit hadden
we buiten onze vaste ruimte nog een extra klein
hok. Klinkt niet heel nuttig maar er werd volop
gebruik van gemaakt voor Weerwolven, films, DDR
en meer. Wat een goede oude tijd was het, om uren
in deze donkere ruimte te zitten om te weerwolven.

Eindelijk iets wat (bijna) iedereen heeft meegemaakt:
de EL CID. De afgelopen paar jaren hebben we een vrij
vast programma maar dit is niet altijd hetzelfde geweest.
Zo hebben we een prachtig zwart promoteam shirt voor
iedereen die helpt tijdens de introductieweek. Voor dit
design is ooit de fantastische drukfout gemaakt om dit
shirt wit te maken. We leken van het rode kruis…
Wat een promotie...
Afgelopen EL-CID was
natuurlijk online,maar
normaal
gesproken
zijn er grootste fysieke
activiteiten
zoals
levend Angry Birds op
het Leids Eerstejaars
Festival,
karaoke,
DDR en cosplayers!
Ook werd in de goede
oude tijd altijd de laatste nacht van de introductieweek
doorgehaald op het Ei door het spelen van lange spellen.
Het feest houdt niet op! Wie weet wordt het nooit meer
hetzelfde als toen, maar hopelijk kunnen we ooit weer
onze Duivelsei likkoekjes uitdelen aan lieve bange Eitjesto-be!

Het gemiddelde lid van het Ei en zijn/haar gewoontes is
ook aan het veranderen (of moet ik zeggen evolueren, om
in thema van het afgelopen lustrum te blijven?) Vroeger
werd er amper alcohol geconsumeerd, nu speelt de halve
vereniging beerpong in de bar. Misschien kunnen we de
oude gewoonte van het maken van torens van fristi flesjes
nu vervangen door gestapelde bierflesjes?
Andere dingen die oude leden zich kunnen herinneren die
in de tijd verloren zijn gegaan zijn bijvoorbeeld het jaarlijkse
overnachten op de verschrikkelijk oncomfortabele banken
van de filmzaal tijdens de DIES-week en de maandelijkse
speltoernooien bij de Tafelridder. Gelukkig gaat niet alles
verloren en zullen tradities als vals gezang bij Rockband,
zelfs als je niet eens meedoet, altijd blijven bestaan.

Dit artikel voelt niet compleet zonder een kleine throwback naar typische niet coronaproof activiteiten. Pak
dus je Duivelsei trui erbij en huil mee:
sOffline ALV’s waar iedereen op de banken wil zitten maar de senaat en oud bestuursleden deze altijd in 		
beslag namen. Gelukkig kreeg je nog wel je gratis drankjes.
sZo heftig DDR spelen dat de commissie een deo fles heeft aangeschaft om de geur tegen te gaan.
sDe eerste paar maanden van het schooljaar moeten vechten om een plekje in de filmzaal door alle nieuwe
actieve leden. En de hitte die de drukte met zich mee brengt.
sZielig voor een dichte voordeur stranden omdat het bestuurslid geen bereik heeft in de zaal en dus niet 		
weet dat hij de deur voor je open moet doen.
sDe vervelendste Eitjes slaan met een sok of neerschieten omdat het eindelijk mag tijdens Humans Versus
Zombies.
sHutjemutje in stapelbedden of op de grond slapen op spelweekend en met je team bij het eerstejaars 		
spel een toren van lichamen moeten bouwen. Of überhaupt naar de locatie met de bus en 			
onze favoriete buschauffeur!

Genoeg om te missen en naar uit te kijken. We
houden vol en zodra we weer naar de Pelibar kunnen
doen we een potje twister met de hele vereniging om
zoveel mogelijk binnen anderhalve meter van elkaar
te komen!

HOe

Smash je Super?

Heb jij het gehad met de Kirby die constant versteent? De Ness die
non-stop met vuur speelt? De Ike die continu schreeuwend zijn zwaard
naar boven gooit? Dan zijn deze tips aan jou besteed.
Hier links zal ik het hebben over twee basisvaardigheden: shield en
grab. Als je niet goed weet hoe je je smash-skills moet ontwikkelen,
vormen ze een solide beginpunt. Als jij shield en grab onder de knie
hebt maar je tegenstander niet, zul je zelden verliezen. Op hoog
niveau kun je niet zonder.
Tekst: Luc Werksman

Shield

Wanneer je op de grond staat activeer je met een druk op de
schouderknop activeer je schild, meestal shield genoemd. Er
verschijnt een cirkel om je vechter die je beschermt tegen bijna
alle aanvallen. Dit maakt het tot een van de belangrijkste middelen
waarover je beschikt en een van de beste manieren om spam tegen
te gaan.
Wanneer jouw schild wordt geraakt door je tegenstander, ben je
vrijwel altijd in het voordeel. Hij kan na zijn vorige aanval immers
niet gelijk nogmaals slaan. Hierdoor heb jij de kans om op jouw
beurt een tik uit te delen! Het is belangrijk om dit zo snel mogelijk
te doen, opdat je opponent niet de kans krijgt om te ontsnappen. Je
beste opties om dit te bereiken hangen compleet af van je personage.
Over het algemeen zijn up-B, up-smash en andere snelle moves
goede keuzes.
Je bent echter niet compleet onkwetsbaar achter
je schildje. Als jij klaar staat om een aanval te
blokkeren, kan je gewoon gegrepen worden.
Shield dus met mate! Daarnaast is het blokkeren van
een aanval zeker geen garantie dat jij je tegenstander
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terug kan slaan: indien die te ver weg is of als zijn aanval te snel is,
zul je een beter moment moeten afwachten. Ervaren spelers kunnen
dit zelfs expres doen om je shield te beschadigen en je op het
verkeerde been te zetten. Tot slot moet je oppassen dat je schild niet
breekt door te veel klappen op te vangen in te korte tijd. Vechters
als Marth en Bowser hebben speciale aanvallen die hier gemakkelijk
voor zorgen.

Grab

Op de grond is het ook mogelijk om een greep, vaak grab genoemd,
uit te voeren door op een andere schouderknop te drukken. Indien
je dicht genoeg in de buurt van je opponent bent pak je hem dan
beet en kan hij niets doen. Nu kun je hem naar voor, achter, boven
of onder gooien door die richten te selecteren met je joystick.
Maar waarom wil je dit doen? Zoals ik al zei is grab de simpelste
manier om shield te verslaan, maar het vasthebben van je opponent
heeft nog meer grote voordelen. Zo kun je hem het randje af of boven
je hoofd gooien om hem in een onaangename positie te krijgen.
Als z’n percentage hoog genoeg is kun je hem zelfs het scherm uit
mikken, al hangt dat erg van je vechter af. Tot slot levert omlaag
gooien vaak de meeste schade op. Veel vechters kunnen na deze
worp namelijk een combo doen: dat betekent dat je je tegenstander
nogmaals kunt raken zonder dat die iets terug kan doen.
Je moet tijdens je grab wel opletten dat je
snel gooit. Als je slachtoffer snel genoeg
op knoppen ramt, kan hij loskomen.
Daarnaast kan een greep simpelweg
mislukken als je mist of een dreun krijgt.
Zo is er tussen aanval-shield-grab een
steen-papier-schaar dynamiek.

Games
Als jij shield en grab al helemaal in de vingers hebt, heb
jij waarschijnlijk behoefte aan diepgaandere tips.
Wie weet heb jij al menig 1v1 gewonnen, ken jij
al vele combo’s en schrik je niet terug voor wat
metagame. Dan ben je hier aan het juiste adres: ik
zal nu complexer spul bespreken dat erop gericht is je
meer inzicht in de game te geven.

GewOOntes

Wanneer jij en je tegenstander aan elkaar zijn gewaagd, kun je er
niet zomaar op rekenen dat je wint door alleen maar je eigen ding te
doen. In plaats daarvan zul je je opponent goed moeten observeren
om te achterhalen hoe hij speelt. Wanneer doet hij wat? Als je dat
uitvogelt, kun je zijn gewoontes afstraffen en hem zijn levenskeuzes
doen heroverwegen.
Hier vecht Joker bijvoorbeeld met een Ganondorf die graag side-B
gebruikt wanneer hij in een hoek gedreven wordt. Joker heeft hem
dit echter al een keer zien doen en is erop voorbereid: hij rent buiten
bereik en begroet de koning des kwaads met een forward smash.
Op deze manier kun je de gewoontes van je tegenstander gebruiken
om de overhand te krijgen. Als jij je opponent beter doorhebt dan hij
jou, win jij waarschijnlijk het gevecht. Het is daarom verstandig om
zelf zo onvoorspelbaar mogelijk te zijn, aangezien jouw gewoontes
net zo goed afgestraft kunnen worden. Compleet onvoorspelbaar
zijn lukt natuurlijk niet, maar het loont de moeite om het te
proberen. Erg sterke spelers hebben slechts complexe gewoontes die
ze ook nog eens kunnen verbergen.

beschikt dan je tegenstander. Het treedt bijvoorbeeld op wanneer je
tegenstander aan het randje hangt of zich ver van de stage bevindt.
In deze scenario’s kunnen ze van alles niet: shield, grab, smashaanvallen en nog meer moves zijn allemaal van tafel. Hierdoor
wordt je opponent een stuk voorspelbaarder en mogelijk zelfs
zenuwachtig, waar jij goed gebruik van kunt maken. Als je nu
rekening houdt met de paar opties die hem nog resten, kun je zijn
positie nog meer verslechteren en hem uiteindelijk de blastzone in
krijgen. Dit zijn de momenten om Twitch highlights te scoren, mits
je niet overmoedig raakt.
Jouw disadvantage is de advantage van je tegenstander. In deze
situatie is het extra belangrijk om kalm te blijven en rustig je opties
te overzien. Het is niet jouw beurt om grote klappen uit te delen:
zoek in plaats daarvan zo snel mogelijk vaste grond onder je voeten
om terug naar neutral te gaan. Als je denkt dat je tegenstander
staat te slapen kun je toch aanvallen, maar besef dan wel dat je een
flink risico neemt. De simpelste, meest universele manieren om uit
disadvantage te komen zijn je double jump en je air dodge, maar
die kun je beide verspillen als je ze op het verkeerde moment inzet.

Advantage & Disadvantage

Je kunt een gevecht op basis van posities in 3
stadia verdelen: advantage, disadvantage en
neutral. Wanneer jij in het voordeel bent, speel
je advantage. Als je tegenstander in een betere
positie is, disadvantage. Geen van beide?
Neutral. Hoewel die laatste het simpelst
klinkt, is die verreweg het lastigst om écht
goed te spelen, doordat er echt heel veel in
kan gebeuren. Hoewel neutral absoluut het
bestuderen waard is, zal ik me hier met het
oog op de ruimte tot advantage en disadvantage
beperken.
Je speelt advantage als jij over meer opties
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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 Simon Klaver (niet Simon Jutist,
in tegenstelling tot wat in de vorige Geef Het
Stokje Door stond).
Tekst: Luna Rezaei

Wat is je favoriete quote?

proberen 12 uur te overleven op een afgelegen
locatie. Zeeland ofzo.

Als je een spel was, welk spel zou je zijn en
waarom?

Portal. Ieder punt in mijn leven is een puzzel
die heel lastig lijkt maar simpel op te lossen is
door met een portaal naar de uitgang te gaan
en het giftige water, de eindeloze dieptes, het
zenuwgas, en de moordrobots te negeren.

“Ten eerst is mijn naam Albertóó, en ten
tweede... [...is mijn naam Simon Klaver, niet
Simon Jutist. Ja, dat is tegen jou Marijn!]”

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

Lang, lang geleden, nog in het vorige
millennium, verhuisde ik naar een
nieuwbouwwijk. Tijdens het bouwproces
liep ik daar soms al met ouders rond. Wat is
er uniek? Er zijn daar sloten en een meertje,
maar die waren toen alleen nog uitgegraven;
er lag nog geen water in. Ik heb daar op de
bodem van een meertje gelopen, waar ik een
tijd later ook met een rubberbootje overheen
zou varen.

Als je in een fIctief universum mocht leven met
alle voor- en nadelen, welk universum zou dat
Als jij terug in de tijd zou mogen reizen en dan
Als je wist dat de aarde over een jaar zou zijn?
Lastig: je moet het altijd maar treffen met eeuwig door zou kunnen leven vanaf dan, waar
vergaan, wat zou je dan nu anders doen?
Meer sociaal contact zoeken, zelfs in deze wat je krijgt bij de meeste universa. Gesteld en wanneer zou je dan heen reizen?
corona-tijd. En over het algemeen ook meer dat ik dezelfde mogelijkheden krijg als waar
risico nemen en minder naar mijn ratio het universum om draait, denk ik aan Harry
Potter: ik zie daar genoeg mogelijkheden
luisteren.
voor interessante magie.

Wat is je favoriete ding om te doen in je metime?
Spellen spelen met vrienden. Tegenwoordig
vooral Bloons Tower Defense 6 en World of
Warcraft op de computer, in andere tijden
heel veel Commander op het Ei. Al moet ik
zeggen dat slapen ook hoog scoort. BTD6
is trouwens een spel waarbij er ballonnen
over een pad bewegen, en ballonnen zijn
eng en gemeen dus je moet apen plaatsen die
er dartpijlen op gaan gooien. Zo’n dartpijl
gaat heel makkelijk door een rode ballon
heen, maar ballonnen met andere kleuren
hebben betere darts nodig, loden ballonnen
bijvoorbeeld explosieven, en zeppelins...
heel veel dartjes. Doel is om zoveel mogelijk
ballonnen te poppen en/of zo min mogelijk
levens te verliezen!

Wat zou je doen tijdens de Purge?

Zo snel mogelijk wegkomen uit Rusland.
Oh, andere Purge? Waarschijnlijk gewoon
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Als iemand die lichtelijk afhankelijk is van
moderne geneeskunde is het verleden voor
mij vooral eng. Afgezien daarvan zou ik het
wel interessant vinden om te zien op welk
Waar mogen ze jou ‘s nachts voor wakker leven en welke gebeurtenissen het oude
testament gebaseerd is (en dan later ook
maken?
eens de bibliotheek van Alexandrië kunnen
Als ik iets groots gewonnen heb. Als ik zin bezoeken).
had om ‘s nachts bepaalde spellen te spelen
of sociaal contact te hebben, dan was ik niet
Je mag een vraag kiezen om te elimineren.
gaan slapen.

Welke vraag kies je?

Mag deze vraag? Ah toe? ...en anders maar
het terug in de tijd reizen. Die vond ik het
minst leuk om iets voor te verzinnen.

Welke vraag wil je toevoegen?

Als jij één ding permanent mocht veranderen
aan Leiden, of iets daarin, wat zou dat zijn en
waarom?

Wie nomineer je voor de volgende editie?

Voor de volgende editie wil ik graag Hannah
Teeuw nomineren.

Leden
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Eitjes voor de sfeer
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Het Duivelsei is een diverse vereniging, dat is onder andere te zien aan de drankjes die er genuttigd worden! In dit stukje hebben we de twee
favoriete drankjes van Eitjes geplaatst en een korte samenvatting over deze legendarische dranken en waarom ze zo geroemd zijn!
Omdat de winter in volle gang is, en we allemaal natuurlijk hopen op een Elfstedentocht, hebben we ook 2 cocktails voor jullie voorbereid.
Eén cocktail met en één cocktail zonder alcohol, een zogenaamde mocktail. Deze wintercocktails zijn een heerlijke spijs om te drinken deze
winter!
De Fishbowl
Tekst: de Intoxicaatcie
Een heuse Pelibar klassieker, dit is de favoriete cocktail van Romy
Benodigdheden
Hess! Met zijn oceaanblauwe kleur, zoete shorks en de fizz van de
1 shot Vodka
frisdrank is het een heerlijk zoete cocktail voor warme avonden
1 shot Peach tree (Of Bols peach)
of tijdens spannende rondjes Magic. Plus je hebt naderhand nog
1 shot Malibu
shorksnoep om op te eten! Maar hoe maak je hem?
1 shot Blue Curaçao
Vul met Sprite / 7-Up
Pak een glas van 0,5 liter. Vul deze met ijs en sharksnoepjes tot de
Superveel sharksnoepjes
rand. Plaats de shots alcohol in een shaker en schud deze goed.
IJsblokjes, zo veel als je wilt
Schenk de geschudde goddelijkheid af in een glas. Vul het glas tot de
Een parasolletje
rand met Sprite of 7-Up. Zet een kwart citroen op de rand. Plaats een
Een citroenkwartje als garnish
parasol bovenop en geniet! Let op: Gebruik veel rietjes, deze heb je
Rietjes
nodig om de haaien uit het glas te vissen!
Tip van Romy: Ben je echt fan? Maak dan een premix van de
alcoholische inhoud!

Winter cocktails

Benodigdheden:
2 shots Pernod
Scheut limoensap
Ginger ale
Limoenschil als garnish
IJs
Benodigdheden:
Een gekoelde kop koffie
1 eetlepel hazelnootsiroop
2 eetlepels basterdsuiker
IJsblokjes
Bruiswater

Iceberg

Een frisse lichte wintercocktail ideaal voor dat tintje winter op tafel.
Roer de Pernod en het limoensap in een glas met ijs. Vul aan met ginger
ale en tadaa: je eigen Iceberg.

Sparkling Hazelnut Coffee

Een verfrissende mocktail op koffiebasis, voor als je dat extra zetje
nodig hebt tijdens de tentamenperiode!
Meng alle ingrediënten behalve het bruiswater in een keukenmachine tot een schuimig mengsel. Schenk dit in een glas en vul aan met
bruiswater, enjoy!

Chocomel

Sommige van jullie drinken geen alcohol, omdat jullie slechte goede levenskeuzes maken
of omdat jullie minderjarig zijn,. Dit stukje is voor jullie. En dan denk je misschien, “wat is
er nou zo speciaal aan Chocomel?” Nou, dat zal ik je vertellen. Waar jij beperkingen ziet,
zien andere mensen oneindige mogelijkheden! Neem bijvoorbeeld Koen. Koen is een ervaren Chocomel drinker. Hij heeft het allemaal al gedaan. In een glas, uit een flesje, je kunt
het zo gek niet verzinnen. Maar de crowning achievement is toch echt wat we tegenwoordig “een Koentje trekken” noemen. Stap één is dat je de Chocomel direct uit het pak drinkt.
Stap twee is dat je hem in één keer helemaal adt! En dan denk je misschien, “Dat kan toch
nooit gezond zijn?” maar dat kun je ook over het gemiddelde alcoholische drankje zeggen,
dus ik zie het probleem niet.
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Bordspellen... in je eentje
En toen zaten we weer thuis. Het Duivelsei ging dicht, de groepsgrootte
werd beperkt, bezoek ontvangen werd ontmoedigd: wederom kregen
fysieke bordspellen het moeilijk in de tweede golf. Gelukkig is er een
select aantal spellen dat ook een singleplayer modus heeft. Je hebt
geen bezoekers en geen huisgenoten nodig om deze spellen te spelen.
Dus ik besloot mijn eigen bordspellen verzameling in te duiken en de
singleplayer modus van twee van mijn spellen uit te proberen.
Tekst: Oscar van Putten

Magic Maze

Dit korte, maar zeer chaotische spel speelt zich af in een
winkelcentrum: spelers moeten samenwerken om vier objecten
te stelen en dan te ontsnappen, allemaal in zeer korte tijd. Echter,
spelers krijgen niet een karakter om aan te sturen, maar een richting
waarin ze karakters mogen verplaatsen, en soms een extra actie
die ze mogen uitvoeren. Dit leidt vaak tot frustrerende taferelen:
teamgenoten die echt niet zien dat ze een pion moeten verplaatsen,
of vijf mensen die je aanstaren wanneer je echt niet doorhebt wat
je moet doen. Dat je niet mag praten tijdens het spel en dat de
zandloper leegloopt – een weergave van je resterende tijd – maakt
het niet beter. Zonder deze peer pressure zou het spel echter een
stuk minder stressvol moeten zijn... toch?
In de singleplayer-variant krijg je een stapel met tegels, die elk een
richting of actie aangeven. Deze komen op een stapel terecht, en
tegel voor tegel voer je de afgebeelde acties uit op zoveel pionnen als
je wilt. Dit is moeilijker dan het lijkt: naarmate je het winkelcentrum
verder verkent, wordt het overzicht steeds lastiger bij te houden.
Het is erg makkelijk om een essentiële beweging te vergeten op een
poppetje, en als de tegels nou net in een onprettige volgorde liggen...
hoe dan ook, het duurt veel langer voordat je poppetjes op de juiste
bestemming zijn, allemaal terwijl de tijd dringt.
Gezien ik het spel vaker heb gespeeld, begon ik bij het één-namakkelijkste scenario – gelukkig heeft het spel een uitgebreide lijst
aan moeilijkheidsgraden. Mijn eerste potje verloor ik bijna meteen;
mijn tweede potje won ik ternauwernood na twaalf lange, stressvolle
minuten. Even overwoog ik om de moeilijkheidsgraad te verhogen;
toen realiseerde ik me dat ik al genoeg stress in mijn leven had, en
borg ik het spel op.
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Wingspan

Na de chaos van Magic Maze was het tijd voor iets rustigers:
Wingspan, een relaxend bordspel waarbij spelers vogels moeten
aantrekken naar hun natuurreservaten. Dankzij de eenvoudige
art, schattige onderdelen en simpele regels is dit mijn favoriete
spel. Het spel heeft nogal weinig interactie tussen spelers; hoewel
dit een nadeel is, maakt dit het spel geschikt voor een singleplayer
variant. Wingspan heeft namelijk een Automa: een kunstmatige
tegenstanders die volgens aangepaste regels het spel speelt.
Voor de speler blijven de regels grotendeels gelijk met de normale
variant. Spelers kunnen elke beurt kiezen uit een aantal acties:
voedsel verzamelen, eieren leggen, vogelkaarten trekken of vogels
aantrekken met voedsel en eieren. Voor spelers is er een groot
assortiment aan opties om punten te verzamelen, bijvoorbeeld
aangetrokken vogels, gelegde eieren, opgeslagen voedsel en bepaalde
bonuskaarten. De automa daarentegen krijgt een stapel kaarten die
bepaalt welke actie het deze beurt uitvoert; deze geven niet alleen
punten aan de automa, maar hebben soms ook effect op de speler.
De automa heeft een aantal voor- en nadelen ten opzichte van de
speler; zo hoeft deze nooit te betalen voor vogels, maar tegelijkertijd
krijgt de automa geen punten van bonuskaarten en opgeslagen
voedsel.
De moeilijkheidsgraad van het spel kan bovendien verhoogd
worden door extra kaarten toe te voegen of door het aantal punten
te verhogen dat de automa voor vogels krijgt. Mijn eerste potje
won ik van een medium tegenstander, mijn tweede verloor ik
nipt van een hard. Ondanks het gebrek aan levende tegenstander
voelden beide potjes niet zo heel
anders aan dan een gewoon
potje. Wingspan is uit zichzelf
al goed herspeelbaar, en dankzij
deze variatie in moeilijkheidsgraden
is ook de automa hier erg geschikt voor.

Nomcie
reviewt:

Overig

Kookboeken

De Dikke Vegetariër, Mark Lekker & Simpel – Elke dag,
Bittman ⭐⭐⭐⭐ Soffie Chanou en Jorrit van
Prijs: €27,50 Daalen Buissant Des Amorie
Dit kookboek mag met recht dik genoemd ⭐⭐⭐⭐
worden. Er staan meer dan 2000 recepten in
voor allerlei vegetarische gerechten. Wat ik Prijs: €21,99
persoonlijk een minpuntje vind is dat je niet
ziet wat je gaat maken. Er staan namelijk
geen foto’s van de gerechten in het boek. Dit
kun je natuurlijk
ook opvatten als
een pluspunt, want
er staan daardoor
nog meer recepten
in waar je je
vegetarische hart
mee op kan halen!

Dit kookboek is
gebaseerd op de
recepten die de
schrijvers
ook
op hun website,
lekkerensimpel.com,
plaatsen. Dit zijn
recepten die vaak
snel klaar en grotendeels foolproof zijn. Hun
doelgroep is de studentengemeenschap en
daardoor zijn veel recepten ook aangepast op
2 persoons porties. Mijn ervaring is dat zelfs
de lastigste eters wel crecepten in dit boek
vinden die ze lekker vinden!

Tekst: Jasper Paul

500 Eenpansgerechten, Carol
Beckerman⭐⭐⭐
Prijs: €9,99

Dit kookboek komt uit de 500-serie. Hierbij
is het gebruikelijk dat er één recept is met
daarop nog een stuk of vier variaties. Het
staat vol met allerlei simpele gerechten die
iedereen zou kunnen maken. Dit boek kun
je de hele dag gebruiken, want er staan
recepten van ontbijt tot diner in. Je moet
alleen niet verrast
opkijken als je
tussendoor de pan
moet afwassen.
Is
dat
niet
valsspelen? Want
zo kan haast ieder
recept wel een
eenpansgerecht
worden!

Het Huisdierenhoekje!
Voor je dagelijkse portie schattigheid

Heb je je wel eens afgevraagd wat er in het hoofd van je huisdier omgaat? Ik wel! Daarom besloot ik voor dit huisdierenhoekje Dobby en Shichi te
interviewen. Mila Roozen, hun moeder, wilde voor mij vertalen.
Tekst: Emma Verweij

Ik begon bij de basis: het lievelingseten. Waar Dobby
een culinaire voorkeur heeft voor tonijn, houdt Shichi
vooral van ‘alles’, in haar eigen woorden. In krabpalen is
ze kieskeuriger; na bedachtzaam alle coole kattengadgets
die Mila heeft tegen elkaar afgewogen te hebben, valt
Shichi’s voorkeur toch op de muur. Verder zijn Dobby
en Shichi het eens over goede plekken om te slapen;
de wasmand en de bank staan bovenop de lijst. Dobby
vertrouwt me toe dat hij een trucje heeft om Shichi weg
te krijgen als hij op haar plek wil liggen. Als hij maar lang
genoeg haar vacht likt gaat ze vanzelf weg!
Gedurende het interview raakte ik in discussie met Shichi,
die het niet altijd eens is met de regels van het huis. Zo mag
ze niet op de router slapen, terwijl die nou juist zo heerlijk
warm wordt als ze er op ligt, én ze mag niet net zoals Mila
d’r haar roze verven. Ik was ondertussen helemaal Dobby
uit het oog verloren, die rustig op mijn zwarte jas in slaap
gevallen was. Hij was zo’n schutkleur dat ik per ongeluk
mijn telefoon op zijn staart liet vallen!
Dobby en ik hebben het intussen goedgemaakt, want als er één uitdrukking is die mensen
en katten allebei begrijpen, dan is het wel “Zand erover!”.
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Rapunzel

Rapunzel

Door Martijn de Jong en Vita Jansen

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

Horizontaal
5. Essentieel voor het creëren van deze
puzzel. (6)
7. Hiermee hoor je iemand binnenkomen.
(9)
8. Bij grote droogte staat dit leeg. (8)
9. Dit koppel maakt muziek. (8)
12. Dit dier doe je om je nek om netjes
gekleed aan de galg te gaan. (8)
14. Het werk van een professionele schaatser is te vinden in de speeltuin. (8)
16. Het doet pijn dat deze bevriende vrucht
hierin meerijdt. (8)
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18. Schepen maken dit geluid bij een ontmoeting met dit mythische wezen. (6)
20. Hoe knoop je je veters? (10)
21. Dit artificiële schilderij is
niet heel goed. (10)
Verticaal
1. MS kan een spannende ziekte
zijn. (12)
2. Deze artiest zingt sneller. (6)
3. Lichtgevend fruit. (4)
4. Primitieve speedboot. (4)
6. Doel en locatie van de EL CID. (8)

10. Dubbele vruchten zijn goed voor de
portemonnee. (8)
11. Het is aanstootgevend hoe moeilijk
deze tekening te vinden is. (9)
13. In dit deel van je huis wordt een
meubelstuk verteerd. (9)
15. Elektrisch apparaat gemaakt van goede
stof. (6)
17. Museum dat pleit voor eten met vork
en lepel. (6)
19. Klagend servies. (3)

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!
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