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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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just keep swimming
Lieve leden,

We hebben een aantal maanden kunnen genieten van het Duivelsei in haar offline
glorie. Helaas blijven lockdowns een ding en hebben we ons weer online moeten
terugtrekken, waarbij ‘de redactie speelt Smash’ opgeofferd moest worden (zie cover).
Geniet daarom vanaf thuis mee met de afgelopen activiteiten die eindelijk weer eens
konden doorgaan, zoals Humans Versus Zombies en bakwedstrijden! We kijken terug
op de eerste maanden van het studiejaar en we hebben deze keer een editie bomvol
spelreviews! Blader lekker door reviews van Carcassonne, Howrse, Deltarune en
Terraforming Mars voor je dagelijkse spellendosis. Ook hebben
we natuurlijk en heerlijk recept, een kamer van (we konden
eindelijk weer langs bij een lid), een kijkje in het leven van een
lid en de vaste puzzel: de Rapunzel! Vergeet deze
niet te maken en stuur de uitkomst naar ons toe
voor eeuwige roem.
In ieder geval een editie vol gezelligheid met
nieuwe externe en interne schrijvers! Daarom
nog een warm welkom aan onze nieuwe
enthousiaste leden Joyce, Niels en Rebecca!
We gaan een leuk jaar tegemoet met deze
toppers.
Veel leesplezier en pas op jezelf en op elkaar!

Wieteke Leijten

Hoofdredacteur
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Leden

VILLAGERS BEWARE!
Humans vs. Zombies 2021; Village and Pillage edition.
De nieuwste editie van het één week durende tikkerspelletje genaamd HvZ is weer verstreken en, spoiler alert, de zombies waren zegevierend.
Als je er niet bij was, of als je het spektakel even wilt herbeleven, kijken we er in dit artikel even op terug met wat highlights.
Tekst: Joyce Belleflamme
Foto’s: Fotocie

What’s sap(ling)

Om het spel te starten werden
de humans op maandag in de
Leidse Hout verwacht. Hier kreeg
iedereen een groen (human) en
een paars (zombie) bandje om
hun rol aan te geven. Er was geen
Original Zombie (OZ) tijdens
deze missie, dus iedereen begon met een groen bandje. De groep
werd onderverdeeld in kleinere groepjes van vijf of zes mensen,
die allemaal vijf ballenbak ballen, ookwel saplings, kregen die ze
moesten beschermen tegen dieven. Na zo’n 45 minuten aan saplings
stelen en andere humans slaan met sokkenflails was er één groepje
dat geen saplings meer over had. Dit groepje van vijf waren officieel
de eerste zombies, naast de vermomde OZ natuurlijk.

het zuidwesten van de stad’ was gegeven, begonnen de zombies zich
terug te trekken. De humans begonnen nu wel dicht bij de geheime
plek te komen, namelijk de Sterrenwacht. Na een tijdje waren alle
deelnemers bij de spawner gearriveerd waarbij het groepje humans
met het enigste wapen dat de spawner kon vernietigen, de torch, als
laatste aankwam. Dit was helaas te laat: er was al een redelijk grote
golf aan zombies die de spawner stond te verdedigen, sommigen
blij met hun overwinnende aanvallen, anderen licht pissig door hun
recentelijke dood. Had deze chaos voorkomen kunnen worden als
de humans naar Rutger van der Beek hadden geluisterd? Hij had
namelijk al achttien minuten na de start de juiste locatie geraden.
Maar dat deed er niet meer toe, want met nog een paar minuten te
gaan tot het einde deden de zombies een laatste gezamenlijke aanval
op de humans. Het aantal zombies was meer dan verdubbeld.

Get a Mooove on

Op dinsdag was het tijd om in de Burcht te verzamelen, want er
moesten koeien, ookwel commisieleden, gezocht worden in de
binnenstad. Vandaag was de OZ wel actief, en na twee ongelukkige
humans te tikken was hij zijn vermomming kwijt. Nu, samen
met een human die overdag was getikt, waren er ongeveer negen
zombies die de binnenstad afzochten naar de humans en hun
koeien. Veel actie was er verder niet, omdat de humans en de
zombies elkaar het grootste gedeelte van de missie misliepen. De
zombies die wel groepen humans tegen het lijf liepen waren veelal
meteen gestund. Uiteindelijk zijn beide koeien veilig bij de Burcht
afgeleverd en hebben de humans een voorsprong voor de volgende
avond vrijgespeeld.

Square up

Woensdagavond werden de humans in het Van der Werfpark
verwacht en de zombies op een geheime locatie. De zombiehorde
was ondertussen gegroeid tot ongeveer vijftien, een goed aantal om
hun verstopte spawner te beschermen. Om deze spawner te vinden,
kregen de humans opdrachten die ze moesten volbrengen om
hints te ontvangen. De zombies besloten efficiënt te werk te gaan
en splitsten zich op in groepjes van twee á drie personen die zich
verspreidden door de stad, ieder groepje met één gedeelde locatie
in de zombie-groepschat. Al snel waren er groepen humans gespot
en konden de zombies door de straten rennen om het veilig maken
van foto’s te verhinderen. Zodra de hint ‘de spawner bevindt zich in
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The precious is mine!

Met minder dan tien humans over, kwam het einde van het spel
langzaam in zicht. Voor de activiteit op donderdag werden de
humans bij de Burcht en de zombies bij het Pelikaanhof verwacht.
De humans werden rond de stad gestuurd om foto’s te maken die
hen iron zouden opleveren terwijl de zombies hen achterna gingen.
Maar omdat er weinig humans over waren, was er ook weinig
confrontatie. De zombies zijn met dezelfde strategie als woensdag
op pad gegaan en er zijn enkele humans getikt, maar de meeste
zombies hebben op deze avond geen human gezien.

Leden
Ironic raid

Het einde van HvZ was aangebroken en een grote laatste slag stond
op het programma. Het gebied van de Waterspeeltuin Cronesteyn
was in tweeën verdeeld. De humans verstopten op hun helft evenveel
glow sticks als iron dat ze de vorige avond hadden verdiend. Deze
glow sticks konden de zombies verzamelen om de humans’ respawn
tijd te verhogen. Op de zombie-helft werden vijf pumpkins, in de
vorm van dozen van de AH, verstopt. Als de humans er vier wisten
te stelen zouden zij de missie winnen. De drie laatste humans kregen
poolnoodles ter zelfverdediging en de zombies kregen één schild en

De opkomst bij deze editie was iets waar de Apocalypcie erg tevreden
mee was. Ook was de geleidelijkheid van het tikkertje mooi om te
zien: alhoewel de zombies na woensdag het voordeel hadden, waren
er nooit te weinig humans om het spel goed te kunnen spelen. De
commissie’s favorieten dagen waren woensdag en vrijdag. Woensdag
vanwege het grote slagveld en vrijdag vanwege de goede strijd die
de humans hadden geleverd. “Eerst dachten we dat de humans
geen schijn van kans maakten,” aldus Sjors. Over Sjors gesproken,
één van zijn favoriete momenten was toch wel het spelen van een
irritante koe op de dinsdag missie.

één Nerf gun. De strijd begon en de twee groepen slopen door de
tegenstanders helft. Na een half uur aan stiekem doen en soms een
gevecht met een human en hun poolnoodle doorstaan, hadden de
humans 3 pumpkins verzameld. Er werd ook aangekondigd dat de
humans niet meer opnieuw levend konden worden gemaakt. Het
begin van het einde was begonnen. De humans probeerden voor
de laatste keer een pumpkin te stelen, maar omdat alle zombies op
één plek waren verzameld stonden ze geen schijn van kans. Al snel
waren alle humans getikt en waren de zombies zegevierend.

Het zitten in de groepschat van én de humans én de zombies is
ook een highlight voor de commissieleden. Je kunt namelijk alle
plannen voor een aanval volgen en dan ook de human’s verwarde
reactie lezen als ze realiseren dat er een groep zombies buiten
het universiteitsgebouw staat. Ook was het mooi om te zien hoe
strategisch de zombies tijdens de missies te werk gingen.
Klinkt dit alles nou interessant? Doe mee aan de volgende HvZ! Lijkt
dit alles je wel leuk, maar heb je geen zin in hard rennen of een vijfdagen-lange paniekaanval vanwege potentiële stalkers, meld je aan
voor de Apocalypcie! Er zijn altijd nieuwe leden en ideeën welkom.

Admins, help!

De villagers waren deze editie verslagen, maar wiens schuld was het
eigenlijk dat er zombies waren gespawnd in onze vredige village?
Die Admins toch!
Naast de enthousiaste groep deelnemers was ook de Apocalypcie
elke avond van de partij. Misschien waren zij stiekem nog
enthousiaster, want eindelijk kon de uitgestelde mei-editie van HvZ
worden gespeeld! Deze Minecraft-geïnspireerde versie van HvZ was
dus al lang in de maak, en de commissie was blij hem eindelijk tot
leven te kunnen brengen. Helaas iets later in het jaar dan verwacht,
waardoor sommige missies een beetje verhinderd werden door de
duisternis die de wintertijd met zich meebracht. Maar hier werd al
snel op geïmproviseerd door middel van zaklampen, fietslampjes,
en op vrijdag glow sticks.

5

Bordspellen
Review door Jesse Vis

Carcassonne: Jagers en
Carcassonne:
verzamelaars
“Ah oui, mon pittoresque Carcassonne. Belles rivières poissonneuses, grandes
forêts où courent les animaux. La vie est belle!”
– Montesquieu waarschijnlijk.

Naast het feit dat het de favoriete stad van Montesquieu1 was, is Carcassonne inmiddels ook een bekend bordspel geworden dat niet meer
uit de spellenwereld kan worden gedacht. Menig avond werd verpest wanneer iemand een tweede boer in je weiland sneakte, of nét nog de
meerderheid in die grote stad wist te krijgen. Kruip bij deze versie in de huid van een van je verre voorouders en overleef door het vruchtbaarste
gebied te beheersen.
Tekst: Jesse Vis

Maar voor de neppe leden onder ons even een kleine uitleg.

In Carcassonne bouwen spelers gezamenlijk een speelveld
door kaarten aan te leggen, waarbij het belangrijk is om op
steden, wegen en weilanden de meerderheid te verkrijgen.
Eén voor één pakt een speler een kaartje van de stapel, en
moet deze worden aangelegd aan het bord. Dan kun je een
meeple op het stuk leggen om zo aan te geven dat je het
gebied beheerst. Fucking simpel. Het spel is dan ook niet heel
ingewikkeld van zichzelf, maar enige tactiek is wel vereist. Je
wilt namelijk de meerderheid krijgen in een gebied, dan krijg
je ALLE punten (dat is goed).

Nu hoor ik je al zeggen: ‘Hey, ben je dom ofzo? Van juf Mieke

in groep 4 leerde ik dat er tijdens de jagers en verzamelaars
nog geen steden of verharde wegen waren!’ Daar heb je gelijk
in, je krijgt de volgende spelavond een sticker van me (als ik
aanwezig ben, anders ff bij het bestuur zeuren). In deze versie
van Carcassonne
is het daarom ook
niet de bedoeling
dat je steden, wegen
en
weilanden
beheerst,
maar
bossen, rivieren en
jachtgebieden (kijk
maar op de foto’s).

Het

bijzondere
aan deze uitgave
van Carcassonne
is dat het een
1Jesse
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aantal nieuwe opties geeft
en oudere functies van het
spel een beetje verandert
om het meer flavorful te
maken. Net zoals juf Mieke
vertelde leefden we in de tijd
van jagers en verzamelaars
nog niet in steden, maar in
kleine gemeenschappen en
konden we het land nog niet
efficiënt verbouwen. Dat
jagen gebeurde onder andere
op wild en door te vissen,
daarnaast verzamelden we
bessen, paddenstoelen en
noten in de bossen. De steden zijn omgeruild voor bossen,
de wegen omgeruild voor rivieren en het weiland is nu het
jachtgebied.

Naast

het verschil in flavor, verandert deze versie van
Carcassonne een aantal, té sterke, functies van het originele
spel. Boeren liggen bij ‘normaal’ Carcassonne op een grasveld
en tellen op het eind van het spel alle grastegels waar het op
ligt als één extra punt. Dat zijn ziek veel punten, en vaker
dan niet wordt het spel hierdoor bepaald. Dat is niet zo
leuk (vind ik), maar het past ook niet bij de oudheid, gezien
dat doelt op landeigendom, gebaseerd op landbouw. Een
stuk land is natuurlijk alleen handig als er dieren op leven,
daarom tel je het aantal diertjes in plaats van het aantal tegels,
veel beter. Daarnaast zijn de wegen (rivieren) meer waard
geworden, gezien je het aantal vissen in je afgemaakte rivier
als bonuspunten krijgt.

Bordspellen

Door het grote verschil in flavor zijn er helaas (nog) geen

uitbreidingen voor dit spel. Ik hoor je al zeggen, ‘fakka Jesse,
vertel me, waarom koop ik dan niet gewoon het normale
Carcassonne, daar zijn allemaal uitbreidingen voor weet
je?’ Dat klopt, generieke straatjongen, maar luister broeder,
er zijn meer voordelen naast het feit dat de oudheid master
feskull2 is.

Carcassonne:

Jagers en Verzamelaars bied gelukkig een
aantal extra functies die normaliter uitbreidingen zijn,
waardoor het probleem van ‘de stand-alone’ deels wordt
opgelost. Sommige bostegels (de steden) bevatten menhirs
(die dingen die Obelix droeg). Wanneer zo’n stad wordt
afgemaakt, mag de speler naast de normale punten ook
een speciale ‘menhirtegel’ aanleggen. Deze tegels zijn óf erg
sterk, óf bieden speciale bonussen zoals het verdubbelen
van jaag of verzamel punten. Door deze menhirs krijg je een
bonus waar je naartoe kan werken en ze maken soms écht
het verschil. Eén probleem dat wij ondervonden was dat het
soms onduidelijk is of een tegel een bonus geeft, omdat er best
veel verschillende speciale tegels zijn. De tegels zijn meestal
packed met mooie flavorful tekeningen waardoor het soms
niet zeker is of iets art is of een bijzondere tegel.

Zou

ik deze uitbreiding aanbevelen? Ja, maar niet voor
iedereen. Ik denk dat het een belangrijk nadeel is dat er
voor zo’n stand-alone waarschijnlijk niet meer uitbreidingen
zullen komen. Als je een grote fan bent van Carcassonne
en je het vaak met familie of vrienden wilt gaan spelen, zijn
uitbreidingen wel leuk en zou ik het origineel aanbevelen.
Voor mij persoonlijk gaat het een spel zijn dat ik niet vaker
ga spelen dan andere spellen. Daarom biedt dit spel genoeg
extra dingetjes om het interessant te houden, daarnaast vind
ik het persoonlijk een heel leuk thema als historicus, maar
daar zal ik wel biased in zijn (daarnaast heeft het originele
spel natuurlijk ook een historisch thema).

Final Verdict

2 Heel gaaf ofzo, straattaal.
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Zin in een drankje? Kom naar de bar!
Ben je op Het Duivelsei gezellig een spel aan het spelen en krijg je ineens dorst of enorme trek in een tosti? Geen probleem, je kan nu een drankje
of wat te snacken kopen bij de eigen bar van Het Duivelsei! Sinds augustus van dit jaar hoef je geen drankje meer te halen bij de Pelibar. De
Barco is sinds oktober van dit jaar officieel van start gegaan en dat betekent dat de bar er supergoed voor staat. De bar voegt nog iets extra’s toe
aan jouw plezier op Het Duivelsei (mits de coronomaatregelen het een beetje toelaten) en in dit artikel vertel ik je wat de bar zo leuk maakt.
Tekst: Rebecca Varkevisser

Kleine recap

De nieuwe leden kennen niet anders dan dat het Kleintje, de bar
tegenover de filmzaal, wordt gebruikt als bar. Voorheen gebruikte
Het Duivelsei de Pelibar, maar deze sloot tijdens de coronacrisis. De
Pelibar bleef aan het begin van dit studiejaar gesloten, waardoor Het
Duivelsei het Kleintje in gebruik nam. Het Duivelsei was in april
begonnen met de grote renovatie van de filmzaal en ging in augustus
het Kleintje renoveren. Ze zijn hard bezig geweest om het Kleintje
om te toveren van opslaghok naar een bar. Het Kleintje maakte zijn
debuut tijdens de EL-CID.

Gezellige sfeer

Bij de bar is de echte Duivelseisfeer aanwezig. Het is niet alleen
gezellig met de leden achter de
bar, maar ook met de Eitjes die
op een drankje staan te wachten.
Als je even geen zin hebt om een
spelletje te spelen, kan je bij de
bar leuke praatjes houden met
andere leden. In de ruimte van de bar staan ook twee tafels waar je
een spel kan spelen. Dit is fijn als de filmzaal erg druk is. Een spel
spelen in de ruimte van de bar heeft natuurlijk ook als voordeel dat
je lekker gemakkelijk een drankje of snack kan halen.

Drinken & snacks

Eitjes als barkeeper

Het Duivelsei heeft een eigen bar en
dat betekent ook dat leden van de
vereniging achter de bar staan. Dit
maakt een drankje halen natuurlijk
supergezellig, omdat je tijdens
een drankje halen altijd een leuk
gesprekje kan voeren met de leuke
Eitjes die achter de bar staan. Je leert
zo ook erg gemakkelijk nieuwe leden
kennen. De barkeepers hebben ook allemaal een training gevolgd,
waardoor ze jouw drankje perfect kunnen klaar maken. Heb je geen
idee wat je wil drinken? De barkeepers helpen je graag opweg!
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Het is bij de bar dus supergezellig, maar het is ook belangrijk wat je
nou daadwerkelijk bij de bar kan krijgen. Bij de bar kan je natuurlijk
wat te drinken halen. Je kan voor €1,00 van een blikje fris genieten.
Heb je meer zin in een alcoholische drank, dan kan je van een
biertje genieten voor maar €1,50, of van een lekkere cocktail vanaf
€3,50. De bar heeft ook verschillende snacks die je kan halen. Je kan
bijvoorbeeld chips, snoep of een tosti halen. Vraag vooral aan de
barkeeper wat ze allemaal hebben, omdat niet alles op het menu
staat.
Het is ook goed om te weten dat het ten strengste verboden is zelf
alcoholische drank mee te nemen. Je kan (alcoholische) drankjes
relatief goedkoop bij de bar halen, dus er is geen noodzaak om die
zelf mee te nemen.
Kom je de volgende keer dat je op Het Duivelsei bent ook gezellig
bij de bar zitten?

Overig
Nomcie
recept:

Ale(x)mon Curd Koekjes

Laatst was er eindelijk weer een zoete bakwedstrijd. Er waren heel veel geweldige inzendingen, maar na de stemming wonnen
deze Lemon Curd Daisy Koekjes. Naar traditie, hebben we hier dan ook het recept om deze koekjes voor jezelf te maken.
Tekst: Alexandra Oostindjer

Ingrediënten
Koekjes

150 gram witte basterdsuiker
50 gram vanillesuiker
200 gram ongezouten roomboter
1 ei (M)
400 gram bloem
Rasp van een citroen
Vanille extract

Botercrème

140g zachte ongezouten roomboter
280g poedersuiker
1-2 tbsp melk
¼ tsp vanille extract

Glazuur

125 g poedersuiker
Een citroen

Lemon Curd

Lemon curd (te vinden in de meeste
supermarkten of zelf gemaakt)

Instructies
Begin met het koekjesdeeg. Neem de
boter en suiker en klop deze samen
tot een luchtig geheel. Voeg vervolgens
het ei, de citroenrasp en een theelepel
vanille extract toe. Mix dit goed door
elkaar en voeg ten slotte de bloem toe.
Kneed alles samen, wikkel het in folie
en laat het een uur in de koelkast rusten.
Ondertussen kan je de keuken
opruimen. Na het uur warm je je oven
voor op 180 graden en pak je een
koekjesvorm in de vorm van een bloem
(5-10 cm groot) en steek je wat koekjes
uit het uitgerolde deeg. Leg ze op een
bakplaat bedekt met bakpapier. Steek
uit de helft van de ongebakken koekjes
een cirkel in het midden (2-3 cm groot).

Schuif de bakplaat de oven in en laat de
koekjes ongeveer 10 minuten bakken.
Terwijl ze bakken kan je de botercrème
en het glazuur maken. let er wel op dat de
koekjes niet verbranden. De botercrème
maak je door de boter eerst op te
kloppen tot een luchtige consistentie.
Doe er vervolgens de poedersuiker bij
en vouw het er eerst met een lepel in
zodat het niet opstuift.
Vervolgens mix je totdat het samen
een luchtige consistentie en een lichte
kleur heeft. Doe er daarna de melk en
vanille extract bij en mix dit samen tot
een geheel. Haal de koekjes uit de oven
en laat ze afkoelen. Na 10 minuten
verplaats je ze naar een rek om nog
verder af te koelen.

Belangrijk! Zorg dat de koekjes
helemaal zijn afgekoeld voordat je ze gaat
versieren, anders smelt je botercrème.
Maak ondertussen het glazuur door de
poedersuiker te mengen met het sap
van een citroen.
Dip de afgekoelde koekjes waar gaten in
zitten hierin zodat ze een mooie witte
bovenkant krijgen. Als deze droog zijn
maak je een cirkel van botercrème op
de koekjes zonder gaten, waar je een
theelepel lemon curd midden in doet.
Leg de koekjes met gaten erop als een
sandwich en je koekjes zijn klaar om te
eten.
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Look at my howrse, my howrse is amazing
Review howrse.com

Iedereen op Het Duivelsei heeft wel een ‘verslaving’: Warhammer, Magic, Pokémon kaarten of goddeloos veel uur aan Minecraft. Het zal
de meeste Eitjes dan ook niet ontgaan zijn dat Howrse mijn verslaving is. Zit je lekker in de bar te viben? 100% kans dat er een wilde
Daphne aankomt om je lastig te vallen over Howrse. Natuurlijk mijn doel: zo veel mogelijk Eitjes ermee lastig vallen totdat er een keer
iemand zegt: “ja, ik probeer het wel”.
Tekst: Daphne de Jong

Wat is dat Howrse dan?

Howrse is een paardenspel browser game dat in 2005 is gereleased.
Het doel van het spel is eigenlijk heel vaag en dat is juist het fijne
aan het spel. Je kunt lekker sandboxen en het spel zo moeilijk
maken zoals je zelf wilt. De beste paarden fokken? Ja! Dat kan!
Lekker trofeeën verzamelen? Dat kan ook! Er is zelfs een plek om
je creatieve bezigheden te ontplooien. Elke maand is er namelijk
een tekenwedstrijd. Heb jij de beste tekening? Dan wordt jouw
tekening in het spel gezet en door middel van een item (gouden
appel) kunnen andere spelers jouw tekening kopen.
Oké, maar Daphne? Is dit niet een spel voor kleine kinderen. Ja,
eigenlijk wel, maar het spel bestaat al sinds 2005. Iedereen blijft
eigenlijk plakken omdat je toch vrienden krijgt op het spel en
mensen er nostalgie bij hebben. Tijdens de coronacrisis heb ik,
bijvoorbeeld, het spel weer opgepakt en bij terugkomst waren al
mijn oude vriendinnen er nog, dat was wel super vet (ergens ook
een beetje treurig dat ze het nog steeds spelen, maar dat terzijde).

Verzameleeeennnn!
Het leukste aan Howrse vind ik voornamelijk het verzamelen. Er
zijn 400 verschillende soorten trofeeën, sommige zijn moeilijker
te behalen dan andere. De makkelijkste trofee is waarschijnlijk
de mest trofee. Ja, dat las je goed. Wanneer je inlogt en je paarden
wakker maakt laten ze mest achter. Hoe meer mest je hebt, hoe
meer waard je mest trofee wordt.
Je hebt daarnaast ook trofeeën voor het bezitten van alle
paardenrassen en alle vachtkleuren van deze paardenrassen.
Dit is echt een pain in the ass om te behalen: sommige vachten
spawnen namelijk met een 1% kans. Het kost dus maanden om
eindelijk zo’n vacht te krijgen, maar als je eenmaal die 1% vacht
hebt, dan kun je wel tegen je vrienden flexen dat je hem hebt.
De leukste trofee is de gouden appel trofee. Je kan dan creaties
kopen van andere spelers en hoe meer je er hebt, hoe meer je
trofee waard is. Persoonlijk vind ik dit super tof, aangezien je zo
je spelers ook beloont om creatief te zijn.
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Games
Competitive spelen

Het is ook mogelijk om het spel op de moeilijkste graad te spelen.
Dit kun je doen in teams. Een team vorm je met maximaal 20
andere spelers en je kiest samen 1 ras uit om te gaan fokken.
Dit ras is meestal een ras dat de grand prix kan lopen. De grand
prix wordt elke dag 1 keer gehouden en elke dag is er een andere
discipline. Maandag is er cross, dinsdag is er draf race, woensdag
is er springen, donderdag dressuur, en vrijdag de galop race.
Wanneer je eerste wordt, verdien je een prijs bedrag van 10 euro
in-game geld. Dit is ook de reden waarom mensen zo hard gaan
op de goede paarden.
Een goed paard krijg je door te ‘bluppen’, oftewel een paard
verbeteren. Een 100% blup kan behaald worden als je paard
minimaal 10 jaar oud is, 20 wedstrijden heeft gewonnen en
uitgetraind is op zijn beste 3 vaardigheden. Bij 100% blup heb
je een 100% kans dat goede genen worden doorgegeven aan de
nakomelingen. Elke keer als je 1 paard blupt en fokt met ook
een 100% blup paard wordt het veulen met 0,4 punten beter. Die
punten heb je nodig om op een goede plek in de grand prix te
komen. Momenteel is mijn team het op één na beste team van
Howrse en dat is een flex wel waardig, en een hoop tijdverspilling,
want je wilt niet weten hoeveel uren daar in zitten.

stoppen. Alleen al de Franse server van Howrse kan alle 27
servers bekostigen.
Er zijn zo’n 269 goddelijke paarden in het spel te krijgen en elk
goddelijk paard heeft een eigen thema: je hebt Japans, Noorse
goden, kerstpaarden en noem het maar op. De meest cursed
paarden zijn de Chimaera paarden, deze zijn namelijk half
paard, half ander dier. Ik weet niet waarom Howrse dacht dat dit
een goed idee was, maar de community kan er in ieder geval wel
flink om lachen.

Lootbox systeem en goddelijke
paarden

Howrse werkt wel nog met een loot box systeem. Elk weekend
komen er speciale paarden in loot boxes terecht. Deze speciale
paarden heten ‘goddelijke paarden’ en geven de speler een bonus
in het spel. Dit kan bijvoorbeeld elke maand een extra item zijn of
dat ze elke maand wat extra geld krijgen. Zo’n loot box werkt als
volgt: je koopt voor 200 pas (1 euro) een loot box en dan er is een
kans dat het goddelijke paard wat dat weekend erin zit, eruit kan
komen. Ook krijg je sowieso items in de box die je ook helpen
met het spel en de 50 fragmenten. Wanneer je 1000 fragmenten
hebt verzameld, krijg je het goddelijke paard sowieso.
Je kan dus voorstellen dat best wat mensen veel geld in het spel
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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. Blijkend uit de
vorige editie hebben we toch iets meer Rensen
op de vereniging. Ach ja, het woord is deze
keer aan Rens Koppe.
Tekst: Lieke de Regt

Een spelletje is natuurlijk erg makkelijk,
dus dit doe ik ook erg vaak. Uiteindelijk is
tekenen wel het belangrijkste voor mij. Dat
is voor mij een fijn tijdverdrijf en een outlet.

je ze kon aanraken. Ik heb het nog nooit zo
mooi gezien.

Against Humanity” of “What do you
meme?”. Mijn brein denkt minstens voor
56% in memes. Ik ben niet voor niets level 3
meme-master, officieel door de High Meme
Council uitgeroepen.

Kijk, ik kan iets zeggen zoals The Watcher,
zodat ik technisch gezien alles in alle multiuniversa meekrijg. Maar ik denk dat ik het
heel vet zou vinden, wanneer we voor het
eerst een leefbare planeet vinden, om dan bij
de eerste expeditie te zitten. Just imagine, the
thrill van het ontdekken van een compleet
nieuwe wereld en wat voor moois het
allemaal kan laten zien.

Als je één dag met iemand mee
zou mogen lopen in hun dagelijkse activiteiten
Als je een spel was, welk spel zou je zijn en
(fIctief of uit onze eigen wereld), wie zou het
waarom?
De genomineerden zijn “Quiplash”, “Cards zijn en wat zouden jullie doen?

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

Wat is je favoriete quote?

Voelt nu al alsof ik een stadsnaam moet
kiezen voor mijn stad in Animal Crossing.
Ik heb heel veel quotes, maar dank-one
liners zijn altijd wel mijn expertise. Maar als
ik toch voor serieuze quotes moet gaan is
mijn quote “be nice to each other, help create
a better world for everyone.”

Ik zeg half “Pokémon” en half “Animal
Crossing”... of ik zit te simpel na te denken.
Mijn brein ging ook naar “Bayonetta”, maar
ik wil natuurlijk een main character zijn.
Zonder main character syndrome overleef je
het spel gewoon niet.

Als je een magisch wezen zou zijn, welk magisch
wezen zou je zijn en waarom?
Hmm, ik maakte vroeger altijd zelf
verzonnen wezentjes. Nog steeds eigenlijk,
dus ik weet precies welk wezen ik dan ben.
Wat dat precies is, houd ik nog even voor
mezelf, but some of you may already know..

Waar mogen ze jou ’s nachts voor wakker
Je mag een vraag kiezen om te elimineren,
maken?
Als je wist dat de aarde over een jaar zou Knuffels, maar dan hoef je me niet wakker welke vraag kies je?
te maken. Of wanneer de meest perfecte De probabilistische situatie, al is het alleen
vergaan, wat zou je dan nu anders doen?
maar omdat ik daar zoooo ontzettend lang
De aarde vergaat toch al over een jaar als
ik het nieuws moet geloven? In essence,
zou ik niet veel anders doen dan wat ik
nu doe. Gewoon, gezelligheid opzoeken
met
vrienden.
Deuren
openzetten
voor gezelligheid. Misschien de meest
enthousiaste mensen van het Ei bij elkaar
gooien om heel de nacht Just Dance te
spelen. Let’s go!

Wat is je favoriete ding om te doen in je metime?
Just Dance doe ik af en toe in mijn me-time.
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sfeer er is voor Just Dance of Smash met een
lekkere enthousiaste groep op het Ei.

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

Oh damn, daar is mijn lange termijn
geheugen te mellow voor om een voorbeeld
te geven. Maar als het toch moet, dan is dat
ik op een ochtend door een park fietste, en
de mist samen met het zonlicht een perfect
plaatje maakte. Het rechte pad door de
bomen was bedekt met zonnestralen, alsof

over na moest denken voordat ik ook maar
iets acceptabels had verzonnen.

Welke vraag wil je toevoegen?

Welk persoon heeft je (fundamenteel) positief beïnvloed? Wat heeft deze persoon
gedaan/gezegd?

Wie nomineer je voor de volgende editie?
Kätie Fallaux

Het begon allemaal zo simpel. Je juf vroeg je om samen met je
klasgenootje (een levensgevaarlijke paarse dinosaurus) wat krijt
uit het berghok te halen. Dat berghok blijkt een stuk groter en
donkerder dan gedacht. De grond valt onder je voeten vandaan
en voilà: je bent in een fantastische wereld beland en beleeft nog
fantastischere avonturen!

tijdens hun beurt nog wel eens de neiging om allerlei onzin op
je af te vuren die je liever niet met je gezicht opvangt. Het is aan
jou om die in real-time te ontwijken, waardoor er bij een geslaagd
gevecht nog een hoop behendigheid komt kijken.

Tekst: Luc Werksman

Wanneer je niet met een gespreksgevecht bezig bent,
verken je een van de wonderlijkste berghokken die
je ooit gezien hebt. Hoewel gebieden als bos, stad en
kasteel niet bepaald nieuw zijn, zit de innovatie ‘m
in de invulling ervan. Je weet eigenlijk nooit precies waar je aan
toe bent. Zo bevindt zich halverwege het bos bijvoorbeeld een
dambord waar wilde schaakstukken je het leven zuur maken en
komt er ineens een reusachtige damsteen op je afspringen. Even
later probeer je uit een doolhof te ontkomen en sprint je langs
de wapens van wat hier voor een leger doorgaat. Tussendoor
ontmoet je bizarre personages die nuttige info, humoristisch
commentaar voor of zelfs beide voor je hebben. Dit alles wordt
samengepakt in een coherent verhaal dat nog opvallend veel
diepgang biedt. En het speelt zich af in een uiterst gedetailleerde
wereld! Denk aan geheime eindbazen, verborgen eretitels (zoals
bedden-inspecteur) en speciale muziek die niet eens te vinden
is zonder de game te hacken. Daarnaast is het zelfs mogelijk om
het hele verhaal op een sinister spoor te brengen door een reeks
obscure gruwelijke dingen te doen, maar als liefhebber van een
goede nachtrust houd ik me daar graag buiten…

Een roemrijk verleden

Misschien heb je ooit van een spelletje genaamd
‘Undertale’ gehoord. Die unieke RPG was een paar
jaar terug absurd populair. Overal op het internet
zaten grappende geraamtes, gemoedelijke geiten
en bloeddorstige bloemen. Tegenwoordig is er een vervolg:
Deltarune. Het belooft in 7 episodes te worden uitgebracht.
Episode nummer 2 kwam een paar maanden geleden uit, jaren na
de eerste. Dat betekent niet dat je per sé de rest van de episodes
moet afwachten om aan Deltarune te beginnen; de episodes zijn
goed apart te spelen en bovendien op tig platforms – gratis –
speelbaar. De game is absoluut al het spelen waard. Wie weet kan
het zelfs Undertale overtreffen…

Kogels en pacifisme

Maar wat doe je nu eigenlijk in Deltarune? Het precieze
antwoord op die vraag zal continu anders zijn, maar
over het algemeen verken je de wereld en “vecht” je met
monsters. Die gevechten pakken bijzonder uit. Hoewel
je bruut geweld kunt gebruiken om je tegenstanders
uit te schakelen, is het ook mogelijk om je meningsverschil
vriendelijk uit te praten zoals je in het alledaagse leven ook
zou doen. Sommige monsters zouden graag een complimentje
van je horen, terwijl anderen het zouden waarderen als je hun
ledematen opnieuw rangschikt. Kijk wel uit dat je ondertussen
de nodige projectielen ontwijkt! Je gesprekspartners hebben

Een hele nieuwe wereld

Voor jou?

Deltarune is een eigenzinnige RPG met een hoop afwisseling en
veel gevoel voor humor. De vreemde wereld en personages zetten
een sterk verhaal neer waar je nog een tijd over kunt denken. En
oh ja, had ik al gezegd dat het overal gratis is? Dat had ik? Ach,
ga het in ieder geval gewoon spelen.
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Leden

De kamer van.. Erin!

Vanwege de lockdown is het al een tijd geleden dat we voor het laatst bij een lid langs waren voor De Kamer Van. Nu dat het eindelijk weer even
kon, ben ik op de trein naar Voorburg gestapt om rond te kijken bij Erin, die een appartementje deelt met Romi. Erin geeft mij een uitgebreide
rondleiding door hun kamer.
Tekst: Luna Rezaei
Foto’s: Erin Rietveld
Wanneer mensen op bezoek zijn dagen ze
hun wel eens uit alle Bulbasaurs te vinden,
wat klinkt als een hele uitdaging.

Op

Eén van de eerste dingen die opvalt als we

Erins kamer binnenkomen is hoe kleurrijk
het is; je zult een regenboog zien welke kant
je ook op kijkt en aan de muren hangt een
landschap van posters, tekeningen en foto’s.
Daarnaast is de bevolkingsdichtheid van
knuffels bijzonder hoog in hun kamer. Als
je wat aandachtiger naar de knuffels kijkt
zul je misschien denken dat je dubbel ziet.
Of driedubbel, of… Hoe dan ook, dat zie je
niet verkeerd: de Pokémon Bulbasaur is in
veelvoud aanwezig en dat is geen toeval.

de vensterbank staan onder andere
Erins favoriete Bulbasaur en een klein
plantje. De plant heet Alela, naar de Magickaart Alela, Artful Provocateur waarmee
die ooit een Commander-deck wil maken.
Alela is een vetplantje, de enige plantensoort
die die naar hun zeggen in leven weet te
houden. Ze is comfortabel ingenesteld in
een theekopje dat Erin van hun grootouders
heeft gekregen; Erin drinkt thee namelijk

Erin vertelt dat die hun eerste Bulbasaur-

knuffel kreeg voor hun achttiende
verjaardag, al woont deze nog in hun kamer
van het ouderlijke huis. Later pas begon hun
passie voor deze Pokémon te ontvlammen;
op een gegeven moment is Erin de
instagrampagina @bulbasaur.propaganda
gaan volgen, en zoals te zien is, heeft de
propaganda gewerkt. Op dat punt had die
nog nooit een Pokémon-game gespeeld,
maar dat veranderde toen die aan Pokémon
Go begon. Erin vertelt mij dat die online een
test had gedaan om te vinden welke starter
het best bij hun zou passen, en dat bleek
Bulbasaur te zijn.

Sindsdien is hun collectie alsmaar gegroeid

en is geen uithoek onaangeraakt door deze
schattige kikker-Pokémon. De greep van
Bulbasaur reikt zelfs verder dan alleen
Erins kamer; inmiddels is er overal in het
appartement wel eentje te vinden, en heet
de gedeelde ruimte Huize Bulba; immers is
Bulbasaur ook Romi’s favoriete Pokémon.
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alleen maar in soepformaat, dus gewone
theekopjes hebben niet veel nut. Als groot
fan van thee kan ik bevestigen dat thee
in een kom het goede leven is, vooral nu
het wat kouder aan het worden is. Er is
weinig zo warm en comfortabel als op
een stormachtige avond met een kop kom
warme thee en een deken over je schoot bij
het raam te zitten terwijl de regen tegen het
glas klettert.

Aan

het raam staat ook Erins bed, dat
er behoorlijk uitnodigend uitziet (ik heb
mezelf ervan weerhouden de lokroep
van mijn voortdurende slaperigheid te
beantwoorden). Erin bevestigt dat het erg
aantrekkelijk is om er ‘s ochtends in te
blijven liggen. Op de hoek van het bed staan
een paar knuffels, waaronder een extra
brede boos kijkende hond. Hij is net zo
knuffelbaar als hij eruitziet.

Leden
Nadat ik op Erins kamer ben geweest krijg ik

ook nog even de woonkamer en de keuken te
zien. In de keuken hangt een regenboogvlag
gedecoreerd met kerstlichtjes, waaronder
Erin wel eens met vrienden foto’s maakt.
Als we wat verder de keuken in lopen
vinden we het kroonjuweel van Erin en
Romi’s Bulbasaur-familie: buff Bulbasaur.
Deze absolute hunk is zonder twijfel het
ultieme voorwerp van verlangen voor zowel
mens als Pokémon, een meesterwerk van
natuurlijke selectie.

In

Na

het bed draaien we ons 180 graden
om Erins game- en studeerhoek in ons
op te nemen. Op het bureau staat een
grote monitor (met ervoor, natuurlijk, een
Bulbasaur), en een toetsenbord, neonbelicht
met regenboogkleuren. Erin vertelt dat die
besloot een gamingcomputer te nemen om
Genshin Impact te spelen. Erin is groot fan
van de game, en dat is te zien; onder andere
hangt aan de muur een tekening van Erin
als Genshin Impact-personage, die die voor
hun 21ste verjaardag heeft laten maken. Die
geeft toe dat die nu, een jaar later, zichzelf
wel een beetje anders ziet dan toen en eraan
denkt een vernieuwde versie te laten maken.

die leeg; Erin heeft een beamer, zodat die
wanneer die met vrienden een filmavond
houdt, van onder de dekens films kan kijken.

Terug

naar de gamehoek--achter de
monitor hangen drie foto’s van Erin met de
artiesten Hayley Kiyoko, Flor en Shura. Van
Hayley Kiyoko hangt ook een gesigneerde
poster ernaast. Shura maakt naast muziek
ook regelmatig livestreams, waar Erin graag
naar kijkt. Die vertelt dat die haar zelf ook
wel eens persoonlijk gesproken heeft en
Animal Crossing met haar heeft gespeeld.
Als Erin één nummer van Shura mag
aanraden, dan is dat Tommy. Er zit een heel
vertederend verhaal achter dat lied, kan ik
zeggen.

de woonkamer kom ik ook weer een
paar Bulbasaurs tegen op de vensterbank en
in de boekenkast. Er liggen nog wat andere
knuffels in de woonkamer, waaronder eentje
die bovenop de kast uitkijkt over de kamer:
Jerry de huispenis. Jerry woont er al wat
langer, en kwam in het appartement wonen
met zijn broertje Ben. Deze is inmiddels
verhuisd, maar Jerry houdt nog altijd de
wacht bij Erin en Romi.

Die

middag ging ik naar huis met
mijn gedachten vol Bulbasaurs. Liefde
voor Bulbasaur is misschien een beetje
aanstekelijk.

Als we verder kijken naar wat er nog meer

Dit is niet het enige wat daar aan de muur

hangt; allerlei foto’s, posters en meer geven
de hoek een gezellige sfeer. Erin vertelt dat
die hun muren wil volhangen met dit soort
dingen in plaats van ze te behangen. Alleen
de muur aan de voet van hun bed houdt

aan de muur hangt, zie ik onder andere een
poster van Flor. Erin wilde al een tijdje zo’n
poster hebben, maar kon er geen te pakken
krijgen. Toen heeft hun zus er stiekem
eentje van een muur gehaald en voor hun
meegenomen. Langzamerhand wordt het
duidelijk Erin van hun muur een soort
mozaïek van herinneringen heeft gemaakt;
er hangt bijvoorbeeld ook een pagina uit een
krant met allemaal pridevlaggen, die hun
vader speciaal voor hun had uitgescheurd.
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Review:

Terraforming Mars
Mars was ooit een onleefbare planeet. Het werd toen de Rode Planeet genoemd, vanwege het ijzererts dat daar in de bodem lag. De
corporatie genaamd Tharsis Republic is al generaties lang bezig om het ijzererts te ontginnen. Van het staal wat zij daarmee konden
produceren, stichtten zij steden op Mars. Als bijproduct kwam er zuurstof vrij, zodat de bewoners van de steden ook vrij kunnen ademen.
Inmiddels is de atmosfeer voor 5% met zuurstof gevuld.
Voor de bewoners van die steden moet Mars een Utopia worden, vindt een andere corporatie genaamd Utopia Invests. Zij hebben het
klimaat inmiddels weten op te warmen tot -16 graden, en met de aankomende inslag van een reuzenijsasteroïde komt daar zomaar weer
vier graden bij. Bovendien kan dat ijs gaan smelten om zo de eerste zee op Mars te vormen. De CEO van Utopia Invests kijkt voor de
laatste keer naar wat de zeebodem gaat worden. Die blijkt groener te zijn dan gedacht. Met de reuzenijsasteroïde in aantocht vluchten
er mensen weg uit de inslagzone. Zij werken voor weer een andere corporatie, en die was bezig om een van de eerste bossen op Mars te
planten. De CEO van Utopia Invests stelt de vluchtende mensen gerust. “Ik heb berekend dat wij hier veilig zijn voor de reuzenijsasteroïde.
Maar wat doen die planten in mijn inslagzone?”
Tekst: Johannes van der Horst

In

het spel Terraforming Mars kruipen de spelers in de huid
van de verschillende corporaties, die helpen Mars leefbaar te
maken voor de mensen. De planeet Mars is op een groot bord
opgedeeld in zeshoekige vakjes, waarop tegels kunnen worden
gelegd. Op veel van die vakjes liggen enkele resources klaar,
zoals planten of staal, die de speler, die dat vakje bedekt, krijgt.
Die resources kunnen de spelers betalen om korting kaarten te
spelen of anderszins tegels op Mars te leggen, wat bijdraagt aan
het terravormen van Mars. Met alleen geld kan dit ook, maar dat
is doorgaans erg duur.

Het

spel wordt gespeeld in generaties. Elke generatie begint
met dat de spelers vier nieuwe kaarten kunnen bekijken. Voor
elke kaart moeten zij dan kiezen of zij het afleggen, of 3 geld
betalen om de kaart te houden. Vervolgens mag elke speler
per beurt een of twee acties doen, zoals een kaart spelen of als
standaardproject een tegel op het bord leggen. Dit gaat zo door
totdat niemand meer acties wil of kan doen. Daarna krijgen alle
spelers inkomsten, en die wordt hoger naarmate je meer punten
hebt.
Aan het einde van elke generatie wordt gekeken of het spel is
afgelopen. Dit is het geval als er 14% zuurstof in de atmosfeer
is, de temperatuur is gestegen tot +8 graden, en als er negen
oceaantegels op het bord liggen. Elke stap omhoog in
zuurstofgehalte en in temperatuur, levert tijdens het spel direct
een punt op. Net als het leggen van elke oceaantegel. Aan het
begin van het spel is Mars nog zo onleefbaar als wij het nu
kennen.

De kaarten zijn er in alle smaken. Je hebt kaarten die inkomsten

geven en misschien ook nog enkele resources. Je hebt kaarten
die een eenmalige gebeurtenis beschrijven, zoals de inslag van
een reuzenijsasteroïde. Veel van die kaarten kunnen resources
afpakken van een tegenstander, vooral planten. En sommige
kaarten geven je een extra actie die je elke generatie kunt doen,
of hebben anderszins een permanent effect. Veel van die kaarten
geven aan dat je “bronnen” op die kaart kunt verzamelen. Die
bronnen geven dan aan het einde van het spel extra punten op de
kaart. Vaak gaat het dan om microben of dieren, soms ten koste
van bronnen op een kaart van een tegenstander.
Elke kaart is ook voorzien van een leuke sfeertekst, zoals “e =
mc^2. 1 kg = VEEL energie.” Of “Wat doen die planten in mijn
inslagzone?”

“wereldregering” in te voeren, die aan het einde van elke
generatie een bijdrage levert aan het leefbaar maken van Mars,
of nog meer versnellen door iedereen met een productie van 1
te laten beginnen in plaats van 0. Met al die variaties kun je het
spel toegankelijker maken voor beginners, of uitdagender voor
ervaren spelers.
Die variatie in mogelijkheden is vooral welkom als je Terraforming
Mars speelt met uitbreidingen, ieder met veel nieuwe kaarten
en nieuwe corporaties, en een nieuw mechanisme. De Turmoil
uitbreiding bijvoorbeeld heeft als extra mechanisme dat de

Het is belangrijk om goed vooruit te plannen welke kaarten je

wilt spelen. Je kan kiezen voor kaarten die in het algemeen sterk
zijn,, of voor kaarten die goed met elkaar samen werken, zodat
zij samen sterker zijn dan iedere kaart afzonderlijk. Maar ik raad
je af om standaard alle kaarten te bewaren. Want wie dat doet,
zit al gauw met een hand vol kaarten en te weinig geld om de
kaarten ook te kunnen spelen!

Dit goed vooruit moeten plannen geldt ook voor de corporatie

waarmee je begint. Iedere speler heeft namelijk de keuze uit een
beginnerscorporatie en twee andere corporaties, die bijvoorbeeld
Tharsis Republic of Utopia Invests heten. De beginnerscorporatie
hoeft niet minder sterk te zijn dan de overige corporaties, want
hoewel die geen speciale eigenschap heeft, begin je dan wel
met meer kaarten en/of resources. Maar als de kaarten in jouw
hand toch niet samen werken met de corporaties waaruit je kan
kiezen, is er niets mis mee om ook als ervaren speler voor een
beginnerscorporatie te kiezen.

In dit spel is het mogelijk om te variëren in moeilijkheid en in

speelduur. De moeilijkheid kan worden aangepast door aan
het begin van elke generatie de kaarten te draften in plaats van
dat zij de kaarten te zien krijgen en het daarmee moeten doen.
Je kan het spel simpeler maken door iedereen standaard met
de beginnerscorporatie te laten spelen, of juist interessanter
voor ervaren spelers door het aantal corporaties te vergroten
waaruit zij mogen kiezen. Je kan het spel versnellen door een

spelers politiek gaan bedrijven, en proberen
voorzitter te worden van het parlement.

Dat die uitbreidingen er zijn, toont aan dat
het spel veel succes heeft. Terraforming
Mars staat hoog in de BoardGameGeek
lijsten, en zelf heb ik het een 9 gegeven.
Wat ik zo leuk vind aan het spel is de
mogelijkheid om acties te doen die
met elkaar samenwerken, zoals kaarten
spelen die bij elkaar passen. En het
opbouwende karakter dat alles wat je
doet uiteindelijk groei brengt in jouw
mogelijkheden. Elke uitbreiding tot nu
toe breidt dit nog meer uit, dus maakt
voor mij het spel nog leuker. Ik raad
Terraforming Mars zeker aan voor
mensen die van stevige avondvullende
bordspellen houden!

bordspellen

Je Eerste
Spellenbeurs

Spellenspektakel, de grootste spellenbeurs in Nederland. Oftewel een grote en drukke hal met een
enorme rij aan nieuwe spellen om te spelen. Ga je meteen een spel in ontwikkeling playtesten,
ga je liever bij een van de grote spelfabrikanten iets uitproberen of ga je de hele dag het bestuur
porren om dat ene leuke spel naar Het Duivelsei te halen? Gelukkig kan het op een spellenbeurs
gewoon allemaal. Op 7 november was het eindelijk zo ver en ging ik naar mijn eerste spellenbeurs.
Tekst: Niels van Leur

In a Nutshell

De dag begint goed. Nadat we om kwart over negen op Leiden
Centraal hebben verzameld, gaan we met de trein naar de Jaarbeurs
in Utrecht, waar de jaarlijkse spellenbeurs Spellenspektakel
gehouden wordt. Een spellenbeurs is in a nutshell een evenement
waar de nieuwste spellen worden gepresenteerd door zowel amateurs
als grote spelontwikkelaars zoals 999Games en White Goblin. De
bedoeling is natuurlijk om hier veel spellen uit te proberen en de
leukste spellen te kopen. Het bestuur koopt bij elke spellenbeurs
ook een aantal nieuwe spellen. De ruim 500 bord en kaartspellen
van Het Duivelsei moeten toch ergens vandaan komen!
Nadat we op Utrecht Centraal aan zijn gekomen, loop ik eigenlijk
meteen met Oscar en Matthijs mee om wat spellen uit te proberen.
Matthijs was de dag ervoor voor het eerst op een spellenbeurs
geweest en Oscar is ondertussen al een heuse spellenbeurs veteraan.
Natuurlijk is Oscar dan ook al uitstekend voorbereid en na minder
dan 2 minuten zitten we aan een tafel om het spel Gigawatt te
playtesten.

Gigawatt

Gigawatt is een spel in ontwikkeling. Het spel heeft als doel om
regionaal de energietransitie te maken en naar nul CO2 uitstoot te

gaan als gebied. Dit doe je door zowel energieneutrale centrales te
bouwen als steenkool- en gascentrales te slopen. De catch is echter:
als je de vervuilende centrales te vroeg sloopt voldoe je als regio
niet aan de energievraag. Het niet voldoen aan de energievraag kost
flink wat geld, waardoor jouw transitie dus weer vertraagd wordt.
Uiteindelijk wint degene die als eerste in zijn eigen regio geen
CO2 meer uitstoot EN aan de vraag van energie voldoet. Gigawatt
is meteen wel een heel actueel bordspel, omdat de Klimaattop in
Glasgow op dit moment ermee bezig is. Nu maar hopen dat de
energietransitie in het echt ook zo soepel loopt als in dit spel.

Bekenden

Nadat we de verkorte versie van Gigawatt hebben gespeeld gaan we
door naar het volgende spel op de lijst van Oscar en Matthijs: Paleo.
En verrek, Jace van Het Duivelsei komt ons namens 999Games
het spel uitleggen. Na ook wat met Koen te hebben gepraat die
er ook namens 999Games staat, gaan we dan beginnen. Paleo is
een coöperatief spel waarbij je als oermensen moet proberen een
grottekening te maken zonder uit te sterven. Het begint ondertussen
flink druk te worden dus we kunnen het spel niet helemaal afspelen.
Gelukkig maar zou ik bijna zeggen, want mijn beide mensen zijn
intussen al overleden. Matthijs had me namelijk niet één, maar twee
keer weten te overtuigen om toch maar die sterke mammoet aan te
vallen, wat beide keren natuurlijk afliep in tranen. Ik vind Paleo wel
echt het leukste spel van de dag, vooral omdat er zo veel gelachen
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bordspellen
De Buit

Oscar en ik hebben zelf eigenlijk geen spellen op Spellenspektakel
gekocht. Wel heeft het bestuur, zoals bij elke spellenbeurs, een
aantal spellen gekocht voor Het Duivelsei. Dit zijn de spellen:
Barpig, Cubirds, IJsbrekers, Codenames Disney en een uitbreiding
van Taveernen van de Oude Stad. Van deze spellen ken ik eigenlijk
alleen de normale versies van Codenames en Taveernen, wat ik
allebei erg leuke spellen vind. Verder zijn Barpig en IJsbrekers een
soort party games en Cubirds is een kort en eenvoudig spel. Alle
spellen staan vanaf nu in de kast, dus probeer ze vooral zelf!

wordt.
Rond 2 uur is het wel het drukst op de spellenbeurs. Bijna alle tafels
die wij zien zijn al bezet. Vandaar dat Oscar en ik wat gaan rondlopen,
waar we wederom veel Duivelseitjes in het wild tegenkomen. Zo
komen we Carl en Laurens tegen met een lading aan gekochte
spellen en Johannes die zowaar met plezier een coöperatief spel
uitlegt, terwijl hij eigenlijk helemaal niet van coöperatieve spellen
houdt.

Katten

Vervolgens komt het moment waarop we geen plan meer hebben en
gewoon bij een aantal spellen aanschuiven om ons te laten verrassen.
Zo hebben we Tapestry, Karuba, Herrlof, Council of Serpents en
Calico gespeeld. Erg leuk is dat we bij zowel Council of Serpents als
bij Calico aanschuiven bij een ander tweetal.
Calico is een heel schattig spel, waarbij je op een bord kleedjes moet
leggen om zo veel mogelijk katten aan te trekken. Het is niet het
meest gecompliceerde spel, maar het is wel een leuk spel dat lekker
snel speelt. We spelen dit spel met twee meiden die ook studeren net
zoals Oscar en ik. De Duivelseitjes zijn genadeloos, want Oscar en
ik zijn ruim eerste en tweede geëindigd. Op dit punt begint het wel
steeds rustiger te worden, maar na dit hoogtepunt vinden wij het
ook wel genoeg en gaan we huiswaarts.

Aankomende Spellenbeurzen

Aankomend jaar komen er weer nieuwe spellenbeurzen. Op
zaterdag 22 januari 2022 gaat Het Duivelsei bijvoorbeeld naar de
spellenbeurs Ducosim. Verder gaan we ieder jaar naar Zuiderspel,
Spellenspektakel en SPIEL. Ongeveer 2-3 weken voordat we naar een
spellenbeurs gaan, krijgt iedereen een mail met een uitnodiging om
met Het Duivelsei mee te gaan naar de desbetreffende spellenbeurs.
De entreekosten worden (mits niet het hele Ei ineens mee wil) door
Het Duivelsei betaald, dus kom gezellig mee!
Spellenbeurzen zijn zeker de moeite waard. Ik raad aan om van
tevoren op de site van de spellenbeurs te kijken welke spellen je
wil gaan proberen. Verder zou ik in de trein op de heenreis al een
groepje van 2-4 mensen te vormen om de beurs door te lopen. Het
is namelijk zo groot dat je niet heel gemakkelijk
van spelpartners kan wisselen.
Uiteindelijk vond ik een
combinatie van spellen in
ontwikkeling
playtesten,
waarbij je direct het verhaal
en de gedachten van de maker
meekrijgt, en spellen van
grote fabrikanten spelen om
te kijken of je iets wil kopen het
leukst. Maar vergeet vooral niet
om (ondanks de drukte) plezier
te hebben op de spellenbeurs!
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Rapunzel

Rapunzel
Door Incognito

De tweede prachtige puzzel van bestuur Incognito! Heb jij hem opgelost? stuur je oplossing
door naar redactie@duivelsei.nl, en je zult eeuwige roem winnen. Veel puzzelplezier!

Horizontaal
4 Dit toiletartikel kan ook door hem
gebruikt worden (11). 6 Met dit Japanse
deegwaar maak je het eten lichter (5). 7
Warm kasteel zonder oranje bank (4). 8
Omgedraaid wist dit insect zichzelf uit
(3). 11 Verwarring bij het spelen van dit
biljartspel geeft de koe ‘n snor (10). 13 Dit
keukenapparaat maakt de lucht mooier (8).
14 Deze plaag in huis heeft nooit de eerste
prijs met zwemmen gewonnen (12).18
Hij verricht zijn arbeid voor Vikingwijn
(10). 19 Blijf jong, ook zonder ouders! (8).
21 Dit insect scheert als een blad over het
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water (7). 24 Dit kunstwerk bevat een reeks
artiesten (9). 25 Dit voormalig servies is nu
gespierd (7). 27 aAula waar in men hamers
en aambeelden vindt (10).
Verticaal
1 In dit water wil men minder positieve
cijfers (10). 2 In deze plaats is douchen
vervelend (9). 3 Deze dieren slopen uit
blinde woede (6). 5 Nu hoef je niet meer
elders voor je eten te vrezen (12). 7 Staat de
aanwijzing van deze opgave achteraan? (10).
9 Uiteindelijk gooit men de puzzel in het

water (9). 10 Dit Surinaamse gerecht maak
je van een herfstgroente zonder geld (3). 12
Dit braaksel is tweemaal lid van Minerva
(8). 15 Misschien is het niet donker (8).
16 In de bus keurig een film kijken (7). 17
Hier moet je wel en niet op gaan zitten (4).
20 Deze vogel lust wel een melkbiscuit (7).
22 Een goede relatie met de muziekclub
(4). 23 In dit huisdierspeelgoed kan je twee
zeedieren horen (8). 26 Favoriete snack van
het casino (5).

3-gangen

Keuzemenu
25,-

. 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

