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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
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.
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.
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Voor vragen, opmerkingen of ideeën van artikelen
kun je de Redactie mailen.

Hoogtepunt van evolutie
Wow, Het Duivelsei is weer jarig! Deze maand, het hoogtepunt
van ons lustrum, vieren we weer de verjaardag van onze toffe
vereniging. In deze 25 jaar zijn we geëvolueerd van een kleine
vriendengroep tot een heuse vereniging met maar liefst 450 leden.
Naast de diesweek zit dit jaar vol met andere lustrumactiviteiten,
waarvan er al veel geweest zijn en er nog veel meer zullen
komen.
Om de down-time tussen die activiteiten te kunnen
vullen, hebben we wederom een Spelduivel uitgebracht.
Hier lees je weer van alles over de vereniging en over
spelletjes. Neem een kijkje op de Duivelsei Minecraft
Server, in de Kamer van Johannes of bij een sessie
Evolution van de Redactie. Lees verslagen van de
D&D Epic of van de VVO-week, twee recente activiteiten.
Of ga terug de tijd in met een review van Catan of met een
overzicht van oude Spelduivels, om te zien hoe ons verenigingsblad is geëvolueerd.
Uiteraard hebben we weer de Rapunzel, het Huisdierenhoekje, en een horoscoop - die
je zal vertellen wat er met Het Duivelsei gaat gebeuren na de verhuizing. Gelukkig is de
verhuizing nog niet nabij en blijven we voorlopig in de Pelibar zitten, maar goed, je kan
nooit goed genoeg voorbereid zijn. Dus pak een moment rust, sla de Spelduivel open en
geniet van onze nieuwe set artikelen!

			

Oscar van Putten

Hoofdredacteur
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OLD BUT GOLD
‘Wat een raar eiland!’ dachten de kolonisten
aan boord van het schip. In de verte zagen
zij een hoekig stuk land met drie bergen uit
het water steken. Een rondje om het eiland
leert hen dat het zeshoekig is en tevens dat zij
niet de enigen zijn met interesse in het eiland.
Drie andere schepen zijn ook opgedoken in de
wateren. ‘Drommels’ zegt de aanvoerder van
de expeditie. ‘Dit wordt knokken als we dit
niet goed oplossen. Pak mijn dobbelstenen,
dit moeten we op een beschaafde manier
oplossen.’
De vier partijen gaan in overleg. Kleine
groepjes zijn het land op gestuurd om op zoek
te gaan naar de beste plekken om nederzettingen te stichten. Wie mag als eerste een plekje kiezen? Wie het hoogste gooit natuurlijk,
maar die mag wel pas als laatste zijn tweede
nederzetting kiezen.
‘Ik noem dit eiland Catan, gewoon, omdat
het kan.’
Tekst: Juriaan van der Ster

Vormgeving

Laten we de vormgeving van de eerste edities maar snel vergeten (desondanks; een
snelle Google levert eigenlijk alleen de oude
versie op, dus dat blijft je achtervolgen). De
nieuwe editie is een stuk beter. Fancy plastic
speelstukken en prima grafisch werk op de
tegels, wauw! Je zou bijna niet zeggen dat

Het spel

Uitbreidingen

Catan heeft veel uitbreidingen: Zeevaarders, Steden & Ridders en vroeger allerlei
losse scenario’s. Met de uitbreidingen kun
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‘Er is iets mis met dit land’ dacht de koning
van Zweden. Aanvallen van inboorlingen,
voedseltekorten, deserteurs – dat was normaal in de Nieuwe Wereld. Maar dat de
kolonie in gevaar was door heftige overstromingen, aardbevingen en vulkaanuitbarstingen, waardoor dorpen en zelfs steden met de
grond gelijk gemaakt werden, dat kon niet.
Het is te gevaarlijk, dacht hij, we moeten
onze mannen weghalen. Dit land is behekst.
De koning had een juist vermoeden: het land
werd beschermd door geesten met bovennatuurlijke krachten. Welkom bij Spirit Island.

het een spel uit de jaren ‘90 is. Ook de kaartjes zijn in een stijl die me meer aanspreekt,
maar daarmee is het niet opeens een
jofel spel.
Het spel leent zich wel erg voor het
maken van een custom versie,
waar je alle speelstukken en
tegels vervangt door mooiere versies in 3D, zodat bergen daadwerkelijk bergen zijn.
Ik ben een fan van custom versies!

Hopelijk hoef ik niet uit te leggen hoe
Catan werkt, maar toch even een opfrisser. Het eiland is opgedeeld in zeshoeken met
een grondstof en cijfer. Het plaatsen van de
eerste twee gratis nederzettingen (hoera,
je hebt al 2 van de 10 punten) gaat in de
volgorde 1-2-3-4-4-3-2-1. De eerste speler
heeft dus de beste plek en de slechtste. De
vierde speler heeft meestal überhaupt geen
keuze uit goede locaties meer en start wat
dat betreft met een achterstand. Grondstoffen krijg je aan het begin van een beurt
als het nummer van een tegel waaraan jouw
nederzettingen staan is gegooid. Met die
grondstoffen kun je dingen bouwen (goh).
Het doel is om het eiland vol te stampen
met jouw aanwezigheid door straten, steden, meer nederzettingen en ontwikkelingen neer te gooien en zo als eerste aan de
10 punten te komen (hoera als je de eerste
speler bent). Jammer voor de oorspronkelijke inwoners, maar die zijn inmiddels
toch struikrovers geworden, die de boel
plunderen als er zeven wordt gegooid (en
dat gebeurt altijd alleen in jouw nadeel).
Neen, ik ben geen fan van de hoeveelheid
kans in dit spel. Je kunt betere beslissingen
nemen dan je buurman, maar nog steeds
nergens komen omdat jouw nummertjes
nooit gerold worden.

hi

Tekst: Oscar van Putten
je het spel iets interessanter maken en die
zijn daadwerkelijk nog wel leuk om eens gespeeld te hebben. Vooral de scenario’s geven
je nog een daadwerkelijk doel in plaats van
gewoon maar uitbreiden wat je al hebt staan. Maar voor al dat geld zijn er ook betere
vergelijkbare spellen die je kunt kopen,
zoals Agricola.

Old but gold?

Dit is een ‘Old but gold’ en tot nu toe ben
ik vooral erg negatief geweest. Tijd voor
iets positiefs. Catan is voor mensen die niet
beter weten een leuk spel en dat is wat telt.
Ooit was ik laaiend over Catan, want daarvoor had ik alleen nog Risk!, Monopoly en
het Euro-zakgeldspel gespeeld. Catan functioneert voor veel mensen dan ook als echte
gateway game. Na een paar potjes Catan
beseffen mensen zich dat ze bordspellen
leuk vinden en gaan dan door naar andere,
complexere spellen. Dat zie je ook op het
Duivelsei gebeuren. Catan wordt vooral tijdens de EL CID en de eerstejaarsperiode
gespeeld, daarna raakt men het snel uit het
oog vanwege alle andere spellen. Goede reden om onze oude spellen niet weg te gooien, maar vooral te houden als lokkertjes
voor nieuwe leden. ‘Catan? Dat ken ik, toffe
vereniging dit!’

Omgekeerde Catan

Spirit Island is erg mooi ontworpen, met
kleurrijke grafische ontwerpen en gedetailleerde tekeningen. Het verhaal is helaas
minder onschuldig. Het neemt een klassiek
thema – namelijk die van kolonisatie – en
neemt hier de keerzijde van. Daar waar je
in Kolonisten van Catan een nieuw land
moet koloniseren, moet je in Spirit Island
juist deze kolonisten wegjagen. Zij komen
uit landen zoals Pruisen of Zweden om een
nieuw bestaan op te zetten – zonder respect
voor het land en haar oorspronkelijke bewoners.
In dit coöperatieve spel spelen twee tot vier
spelers als spirits, de mythische wezens die
het eiland beschermen. Deze spirits kunnen elke ronde een aantal krachten uitoefenen en hun invloed op het eiland vergroten of nieuwe, sterkere krachten leren.
Hun aanwezigheid wordt weergegeven met
gekleurde houten fiches – een mooi contrast
met de witte plastic huisjes van de kolonisten.
Elke spirit heeft een eigen focus. Sommige
zijn goed in het verdedigen van het land,
andere vallen de kolonisten graag aan, weer
andere maken de inheemse bevolking sterker. Deze verschillende focus zorgt ook voor
verschillen in speelstijl en tactiek: niet alleen
hoe je zelf speelt, maar ook hoe je met anderen samenwerkt. Hierdoor moet je goed
overleggen met je medespelers om optimaal
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gebruik te maken van je krachten.

Fear and blight

Vaak is het echter niet nodig om de kolonie
in zijn geheel met de grond gelijk te maken
dankzij een handige mechanic: fear. Bange
kolonisten zullen immers vluchten. Door
angst op te wekken, wordt het makkelijker
om het spel te winnen, want de winconditie
verandert en je hoeft minder kolonisten te
doden. En bij genoeg fear win je zelfs automatisch.
Als je de kolonisten echter niet op tijd weet
te stoppen, zullen ze het land teisteren. Niet-vernietigde steden en dorpen brengen
een ravage aan in het land; de inboorlingen
zullen terugvechten, maar vaak is dit niet
genoeg om te voorkomen dat op het land
blight ontstaat: het land gaat dood. Langzaam sterft het eiland af, en bij teveel blight
verlies je het spel. Blight kan een neerwaartse spiraal veroorzaken: als het er eenmaal
ligt, komt er gemakkelijk meer bij.
Een opwaartse spiraal is echter ook mogelijk. Als je eenmaal de kolonisten klein hebt
gemaakt, is het makkelijk om ze in bedwang
te houden, waardoor de winst snel behaald
is. Om hiervoor te compenseren, wordt de
moeilijkheidsgraad langzaam opgevoerd tijdens het spel.

Blijvende charme

Als het nog steeds te makkelijk blijft, kun je
volgende keer een extra uitdaging proberen.
Elke tegenstander heeft namelijk zes moeilijkheidsgraden, variërend van makkelijk
tot bijna onmogelijk.
Hierdoor blijft het spel
uitdagend, ook voor de
ervaren spelers, terwijl
ook de beginners erg
makkelijk kunnen instappen. Dit laat zien
wat de ware charme
van Spirit Island is: de
herspeelbaarheid. Door
de variatie aan spirits,
vijanden, krach-ten en

moeilijkheid is elk potje anders en blijft het
spel leuk.
Als zelfs dat begint te vervelen, is er nog
een uitbreiding, genaamd Branch and Claw.
Naast nieuwe spirits en tegenstanders introduceert deze twee nieuwe mechanics:
fiches die op verschillende manieren het
het werk van de kolonisten belemmeren, en
events die zowel goed als slecht kunnen zijn.
Helaas bezit de vereniging deze uitbreiding
niet, maar het is een erg goede toevoeging
aan het basisspel en vergroot je keuzemogelijkheden – en daarmee ook de uitdaging.
Je zult niet snel uitgekeken raken op Spirit
Island. De combinatie van mooie artwork,
spannende gameplay en grote verscheidenheid aan keuzes maken dat het spel telkens
weer interessant blijft. Hoe vaak je ook de
kolonisten wegjaagt, ze komen telkens weer
terug – en vaak net iets sterker.
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Er wordt weleens gezegd dat er in een oorlog geen winnaars zijn. In dat opzichte is een
slecht spel net een oorlog: de enige manier om
dit te winnen, is door het niet te spelen. Het
Duivelsei bezit meer dan 400 spelletjes. Veel
hiervan zijn erg leuk, maar er zitten ook tal
van spellen tussen die je beter niet kunt aanraken – of wel, als je op zoek bent naar een
vervelende of masochistische ervaring. In dit
artikel vertellen we je over vijf van de slechtste bord- en kaartspellen op de vereniging.

doelwit is vaak een hatelijke medespeler of
een bijstander die terecht vertelt dat Jungle
Speed geen goed spel is. Dit gooien is overigens plezieriger dan het spel zelf.
Mocht je dit spel haten, dan raden we je
ook ten zeerste af om Halli Galli te spelen.
Dat spel is in veel opzichten vergelijkbaar
met Jungle Speed, maar gebruikt een bel in
plaats van een totempaal om in je omgeving
nóg meer irritatie te veroorzaken.

Tekst: Oscar van Putten

Planet is een ontzettend schattig en leuk
spel: je moet een eigen planeet samenstellen die bewoonbaar is voor meerdere diersoorten. Je krijgt zelfs een ronde (nouja,
twaalfzijdige) basis om mee te werken.
Helaas heeft het één groot gebrek: het maakt
de aanname dat de aarde rond is. Elk weldenkend mens weet dat de aarde plat is en
dat de ronde aarde een samenzwering is van
wetenschappers om ons te onderdrukken.
De uitgevers, Blue Orange Games, doen
mee aan dit spelletje: hun logo is eveneens
rond.
Over het spel valt weinig meer te zeggen.
Het spel is tactisch en uniek. Soms is het
lastig om de juiste keuze te maken: er zijn
altijd zoveel mogelijkheden, elk met allerlei
voor- en nadelen. Maar niets is zo lastig als

5: Jungle Speed

Jungle Speed is een behendigheidsspelletje;
dit maakt het per definitie slecht. Spelers
draaien één voor één kaarten om, en als er
twee gelijke kaarten op tafel liggen, moet
iedereen de totempaal vastpakken; de verliezer krijgt alle kaarten. Het spel wisselt
daardoor heel snel af tussen verveling en
korte, maar zeer intense actie – vaak een
slechte combinatie. De kaarten lijken overigens heel erg op elkaar, waardoor men vaak
onterecht naar het houten paaltje reikt; dit
zorgt voor veel frustratie die
je kunt richten op je medespelers, ook al hebben
zij er niets mee te maken.
Het fundamentele probleem is echter de totempaal. Het is niet makkelijk
om deze vast te pakken, zeker als je toch al treurige
coördinatievermogen
nog verder wordt verzwakt na een paar
drankjes. Het gevolg is
dat je jezelf of anderen
bezeert. Daarnaast
kan de totempaal
ook makkelijk gegooid worden. Het
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4: Planet

voorkomen dat je tijdens het spel overtuigd
wordt van onzin zoals de ronde aarde. Daarmee is de enige goede keuze om Planet niet
te spelen. Vooralsnog zijn er veel mensen
die dit spel leuk vinden, zonder te begrijpen wat voor schade er in hun brein wordt
aangericht: de regering hersenspoelt ons
met dit spel en houdt ons in bedwang! Wake
up, sheeple! Vermijd het spel vooral, voordat
ook jij een slaaf van de overheid wordt!
Dit bericht is gesponsord door de Flat Earth
Society. Ook de Redactie omkopen? Stuur een
mailtje naar redactie@duivelsei.nl.

3: Cards Against Humanity

In Cards Against Humanity krijgen spelers
kaarten met tekst, en ze moeten proberen een zo grappig mogelijke combinatie te
maken met een kaart die op tafel ligt. In het
begin is dit nog geinig en worden er nog
creatieve kaartcombinaties gespeeld. Helaas
heeft het spel geen einde, wat vaak betekent
dat het spel doorgaat totdat iedereen het zat
is – en daarna nog wat langer, want niemand
durft voor te stellen om ermee te stoppen.
Hoe langer het spel vordert, hoe geforceerder het gelach en hoe verveelder iedereens
blik.
Daar komt bij dat de definitie van ‘grappig’
erg subjectief is. Dit zou geen probleem zijn,

Het mag dus duidelijk zijn: alleen gekken spelen Monopoly. Geloof je me niet? Er is op Het Duivelsei een zekere sekte oud-bestuursleden die dit spel speelt. De naam van hun bestuur? Madness.
Toeval? Ik dacht het niet.
ware het niet dat veel mensen een erg discutabel gevoel voor humor hebben. Vooral seksgerelateerde kaarten geven je een merkbaar voordeel. Als je bijvoorbeeld de kaart ‘German Dungeon Porn’
hebt, win je sowieso. Ook de combinatie ‘Joden’ met ‘gas’ of ‘Holocaust’ is een directe overwinning. Andere ‘verkeerde’ humor wordt
ook door je medespelers gewaardeerd. Creativiteit is geen vereiste:
hoe makkelijker de grap, hoe sneller je wint.
Overigens wordt het spel nog saaier als je alle kaarten al kent. Zelfs
om de daadwerkelijk grappige kaarten kun je dan niet meer lachen.
Dan kun je nog uitbreidingen kopen om je speeltijd te vergroten. Of
je kunt het spel weggooien, dat scheelt geld en kastruimte.

2: Monopoly

Er zijn twee bewijsstukken dat communisme superieur is aan het kapitalisme. Het eerste is de
HvZ-editie van lente 2017, waar de communisten
de kapitalisten hebben verslagen. Het tweede is
het spel Monopoly. Dit spel is namelijk een alle-gorie voor kapitalisme: het is saai, inefficiënt
en oneerlijk.
Het doel van Monopoly is om de machtigste vastgoedhandelaar te
worden. Zo’n proces duurt meestal jaren, vandaar dat het spel absurd lang duurt. Niet dat er wat spannends gebeurt: het spel bestaat
uit veel geluk en weinig tactiek. De laatste twee uur van het spel
bestaan veelal uit alle spelers die langzaam doodbloeden terwijl
één persoon een steeds grotere overhand krijgt. Dat hierbij vriendschappen worden verbroken, is vaak onvermijdelijk. Er zijn echter
veel leukere manieren om dat te doen, zoals je vrienden opwachten
tijdens HvZ of hun appelsap of fristi stelen en opdrinken.

1: Peter R. de Vries: Misdaadverslaggever

‘Als een tsunami Nederland raakt, hoop ik dat jij in Zandvoort aan
het fietsen bent.’ Dat zei een boze Twitteraar laatst tegen Peter R
de Vries. Of hij deze haat verdient, is discutabel, maar het bordspel
gebaseerd op deze misdaadverslaggever verdient die zeker wel. Het
spel laat erg goed de saaie kant van misdaden oplossen zien, zonder
al het leuke.
Het spel kan gespeeld worden door 2 tot 5 spelers – maar het kan
prima met 10 man, want de helft gaat er na drie minuten toch mee
kappen. Eerst moet je de spelregels lezen: deze bevatten ‘opvallende’
citaten van Peter zelf die totaal niet bijzonder zijn. Dit is een poging
om je standaard wat te verlagen; helaas is dit het minst slechte deel
van het spel en bereidt ook dit je niet voor op wat je te wachten staat.
Het doel is om een misdaad op te lossen door meerdere aanwijzingen te vinden en deze te verbinden. Jammer genoeg is dit niet zo
leuk als het klinkt. Er is geen spanning, geen twist, geen emotie.
Er is niet eens woede of verdriet. Het hele spel voel je pure onverschilligheid, terwijl je wacht op de grote onthulling die nooit gaat
komen. Na mijn enige playthrough was ik niet boos; ik was alleen
diep teleurgesteld. En opgelucht dat het spel eindelijk voorbij was.
De echte misdadigers zijn degenen die dit spel anno 2019 nog
steeds spelen. Waarom eigenlijk? Verveling? Masochisme? Gebrek
aan bordspellenkennis? Hoe dan ook, we moeten deze arme zielen
redden van hun Peter R. De Vries-verslaving. Laten we dus bij de
volgende tsunami maar alle kopieën van dit spel naar het strand
brengen, zodat ze door de zee opgeslokt kunnen worden.
Ken jij nog een slecht spel dat de vereniging absoluut niet moet aanschaffen of dat jij graag uit de kasten wil laten halen? Stuur dan een
mailtje naar speldesinteresselijst@duivelsei.nl en het bestuur verzorgt
de rest.

7

Character
descriptions:
stap om ook een carnivoor te worden; hij
creëert een groot dik dom beest. Vervolgens
gaan ook Oscar en Luc elkaar oppeuzelen.
Gelukkig, Dan blijf ik in ieder geval leven!

De Redactie
speelt:
Sanne begint ondertussen haar fort op te bouwen, met meerdere
hard shell en warning call kaarten. Hoe je je haar ras dus moet voorstellen in het echt: allemaal dieren die onder harde schilden zitten
terwijl ze keihard lopen te schreeuwen dat iedereen uit de buurt
moet blijven. Het klinkt een beetje zoals hoe een aantal mensen
onder ons oud zullen worden.
Na een tijdje wordt duidelijk dat we alle vier erg excessief worden
en alleen maar dieren erbij proberen te maken, in plaats van dat we
onze bestaande dieren sterk maken. Behalve één iemand, Oscar; hij

Als je het nooit hebt gespeeld dan is
hier een beknopte speluitleg:
Het begon goed, met het geweldige team bestaande uit Sanne, Oscar,
Luc en ikzelf, Jasmijn. We hadden er zin in, zélfs Sanne die eigenlijk
bordspellen haat. Maar natuurlijk doet ze voor de redactie alles, zelfs
een potje Evolution spelen. En nu denk je misschien, Evolution? Dat is
geen nieuw spel. Dat klopt, maar Evolution past pérféct in het thema
van het lustrum.
Tekst: Jasmijn Bom
Ik had er zin in, ook al ben ik intens slecht in bordspellen. Het is zó
erg dat ik alleen met “trots” kan zeggen dat ik ooit één keer Ticket
to Ride heb gewonnen en misschien Coup een paar keer. Wat ook
jammer is: ik heb dit spel maar één keer gespeeld. En Luc en Oscar,
die komen bewapend met ervaring. Ik wou dat ik dat kon zeggen.
We beginnen met snel de regels even uitleggen, erg fijn voor Sanne
en mij, maar alsnog snap ik het de eerste beurt nog niet goed en leg
ik precies de verkeerde kaart af. Natuurlijk.
We eten rustig aan het begin lekker allemaal wat planten voedsel
terwijl ik geweldige combo’s probeer te maken. Ondertussen begint Luc aan een nieuwe vriendengroep. Hij spamt zijn cooperation
kaarten, waardoor al zijn dieren samenwerken en goede vrienden
worden.
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Het doel van het spel is om zoveel mogelijk te eten, want de
food fiches geven punten. En dit doe je natuurlijk door zo
goed mogelijk te evolueren.
Iedereen begint met 1 species en een paar kaarten. Elke species heeft zijn eigen body mass en population. De kaarten
kun je toevoegen aan de species waardoor ze sterker worden
of waardoor ze speciale abilities krijgen. Bijvoorbeeld je kan
een schild krijgen waardoor je minder makkelijk aangevallen kan worden of je kan je in een carnivoor veranderen.
Het spel word gespeeld in rondes, eerst moet iedereen een
kaart afleggen, deze kaarten bepalen hoeveel eten er komt
te liggen in de voedselpot. Daarna mag iedereen omstebeurt
kaarten bij zijn species leggen voor upgrades óf ze kunnen
kaarten afleggen om species een grotere population of body
mass te geven, of om een nieuwe species te starten.
Dan gaat iedereen omstebeurt eten, de herbivoren eten uit
de voedselpot die aan het begin weer is bijgevuld en de carnivoren eten door andere species aan te vallen, en hoe groter
hun body mass, hoe meer ze kunnen eten. De aangevallen
species zullen dan naar beneden gaan in population.
Het spel eindigt als alle kaarten zijn gespeeld en dan word er
geteld. Degene met de meeste food fiches die wint!

probeert het ook, maar laat zijn derde diersoort direct sterven doordat er te weinig
voedsel voor ze is.
Misschien had Oscar op dit punt de bloedlust wel te pakken want plotseling besluit hij
dat de goede rust en vrede verstoord moet
worden. Hij maakt een van zijn beestjes een
carnivoor, en niet zomaar een, maar een intelligente carnivoor.
Hiermee begint hij meteen mensen aan te
vallen, en jammer genoeg ben
ik samen met Luc
een doelwit. Sanne daarentegen zit nog steeds
lekker in haar schild opgekruld te brullen
en schreeuwen, Terwijl Luc en ik langzaam
opgesmikkeld worden.

Dan komen we bijna aan in de endgame,
omdat we zoveel dieren hadden konden we
lekker kaarten hoarden en zijn de kaarten
snel op.
In de laatste beurt proberen Sanne en ik
nog zoveel mogelijk voedsel te krijgen terwijl Luc en Oscar aan het peinzen waren
wie ze zullen neerhalen. Ze hadden samen
kunnen werken om een van mijn beestjes
te vermoorden. Maar nee, Oscar vind het
grappiger om Sanne een beestje lichter te
maken, dat is maar goed ook want schildpadschilden zijn zwaar en Sanne is niet zo
groot en gespierd. En ook Luc besluit om
niet mijn lieve beestjes aan te vallen, hij
besluit namelijk om Oscar een tandje kleiner te maken, of moet ik zeggen, een beestje
kleiner. Ik ben natuurlijk erg blij dat ik
gespaard ben want hierdoor heb ik 6 punten meer.

‘Ik moet en zal mijn alter
Dan is het afgeego vega houden!’ lopen en kunnen we met

Het spel gaat verder en ik weiger carnivoor
te worden samen met Sanne. Ik moet en zal
mijn alter-ego-wezen vega houden. Maar
onze Luc gaat ervoor en neemt de grote

van spanning trillende
handjes onze voedsel fiches gaan tellen.
Wat blijkt, ik heb 5 punten meer dan Luc en
win daarmee het spel! Hadden ze toch maar
samengewerkt om mij neer te halen.
Het was een gezellig potje, zeker omdat ik
win natuurlijk, maar behalve dat was het
ook heel erg leuk. Ik ben blij dat ik nu één
extra winste aan mijn lijstje kan toevoegen
van bordspellen die ik ooit heb gewonnen.
Jammer genoeg kan ik dat nog steeds op
één hand tellen. Gelukkig vond ook Sanne
het leuk ondanks haar tragische verlies en
haar bordspellenhaat. Dat de bordspellenhater het spel tóch leuk vindt is wel het
grootste compliment.

Lucs dieren zijn de Amerikanen, ze
zijn dik, lomp, nogal dom en ze eten
alles. Vlees, blaadjes, noem het maar
op. Maar uiteindelijk zijn ze wél soort
van vriendjes met elkaar.

Jasmijns dieren zijn de yoga chicks.
Ze zijn vegan en eten alleen maar raw
food. En niemand kan ze overtuigen
om ook maar één hapje vlees te eten.
Hierdoor worden ze wel kwetsbaar
voor boze carnivoren.

Sannes dieren zijn typische Duivelseitjes. Onsociaal, bang voor andere
dieren, en erg protective. Ze zijn de
awkward kinderen achterin de klas.
Plus ze houden van bueno’s.

Oscars dieren zijn de opportunisten.
De aasgieren. “Niemand eet vlees?”
Nou, dan gaan zij wel vlees eten.
Want het is een makkelijke target.
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De Duivelsei Horoscoop
Herkeuze van Locatie Duivelsei

moeten kunnen gebruiken. Je wilt daarom
ook op de ALV aandragen om in de toekomst in het Leidsche Hout te gaan zitten.
Je gaat alvast Magickaarten verduisteren,
om brandhout te verzamelen voor vuur.
De spellendozen zullen de bouwstenen
worden, die zijn toch nergens goed voor,
want men zou alleen maar echte spellen
moeten spelen zoals Kubb, HvZ en Levend Stratego.

Sanne, die de snacks op Het Ei aanvult,
te gijzelen. Omdat Sanne zo’n grote afnemer was van snoep dreigt de Sligro failliet
te gaan. Het enige losgeld wat je zult accepteren is de garantie op een eeuwige
Filmzaal voor Het Ei.

worden gek van de locatiediscussies, er
ligt overal appelsap, bestuursleden worden
gekidnapt, er is geen snoep meer en de
komende ALV is ook nog eens bij Minerva. Je denkt terug aan vroeger, daar speelde men nog gewoon echte bordspellen,
nu speelt men Love Letter met kaarten
van koekjes? Je zult er op uitkomen dat er
maar een ding opzit. Het Duivelsei moet
nu stoppen, voordat het nog erger uit de
hand loopt.

Weegschaal

Nu alles afgerond lijkt te zijn rond de moeilijkheden van het zoeken naar een nieuw
pand, krijg je toch het gevoel dat het niet
helemaal juist is gegaan. Je vindt dat er op
de ALV te weinig mensen waren en dat
men niet groot genoeg heeft gedacht. Je
gaat een nieuwe ALV aanroepen en wilt
dat daar minimaal negentig procent van
de leden aanwezig is. Dit zal alleen nooit
in de Filmzaal gaan passen, maar gelukkig is er een perfecte plek in Leiden waar
iedereen terecht kan. En waar een goede
ALV zich thuis kan voelen, namelijk het
pand van Minerva! En als iedereen op
komt dagen, dan zien de Minervanen
vast wel in dat hun pand veel geschikter
is voor Het Duivelsei dan voor hen zelf en
dan hoeven we niet eens naar iets nieuws
te zoeken.

Je krijgt een oproep binnen dat er een
nieuwe ALV zal worden georganiseerd,
waar nog eens goed over de nieuwe locatie zal worden gesproken. Je vind het
maar moeilijk, want je hoeft geen pand te
vinden als je er ook zelf een kan maken.
Het Duivelsei is volgens jou de verenging waar je je overlevingsinstincten zou

heeft gekeken volgens myanimelist.nl,
dan wordt het -senpai. Iedereen moet een
eigen bodypillow hebben en er moeten
toernooien komen voor BeyBlade, Yu-GiOh, B-Daman, etc. En aan het einde van
het debat moet er een gigantische slumber
party worden gehouden. De Nomcie zal
gevraagd worden om cakejes te maken,
waar je vervolgens een overdosis slaapmiddel in doet. Zodat iedereen zal sterven
en samen herboren kan worden in een isekai.

Vissen

Stier
Waterman

Jij vind dat Het Duivelsei moet meegaan
met de tijd, hoezo samenkomen om bordspellen te spelen als je ook alles digitaal
thuis kan doen. Iedereen zou via Discord
met elkaar kunnen praten en online een
spel kunnen spelen. En als je toch digitaal gaat, dan kunnen we net zo goed gelijk
verder kijken dan alleen Leiden, waarom
niet internationaal oriënteren als er toch
geen limiet aan het aantal leden is.

Jij zal een grote crisis krijgen. Al het snoep
zal op Duivelsei op zijn. Geen Skittles,
Starmixen en Twixen meer. Zelfs het
gene wat voor je het licht in de donkere
kelder is, de Buenos, zullen ook op zijn.
Je gaat op zoek naar een uitweg om je van
deze crisis te verlossen. En dan herinner
je je ineens een gouden uitspraak “Meer
koekjes, meer beter”. Je begint koekjes te
bakken en te versieren, maar je ontdekt
nog veel meer mogelijkheden. Je kan
namelijk ook eet- en bakwedstrijden organiseren, je kan er mee dammen, sjoelen
en bouwen. Maar voor al die koekjes heb
je wel een goede locatie nodig. En welke
locatie is er nou beter dan de meelfabriek?
Dus jouw plan voor de ALV wordt om te
zorgen dat in de meelfabriek de Leidsche
Studenten Koekjes Spellen Vereniging Het
Duivelsei komt.

Maagd

Jij zal erg geschokt zijn door alle acties van
de andere Duivelseitjes, iedereen wordt
extremer. Je ziet van alles misgaan en iedereen krijgt conflicterende ideeën over
de toekomst van Het Ei, je ziet zelfs leden
die Het Duivelsei willen opheffen. Je gaat
proberen een plan te maken waar iedereen zich in zal kunnen vinden. Je komt tot
de conclusie dat als iedereen het Duivelsei
als een RPG zou spelen men kan doen wat
die wilt, zonder dat er fysieke gevolgen
zijn.

Het Nieuwe Duivelsei

Jij wilt absoluut niet weg uit de Peli. Het
is mooi dat we er nu wat langer kunnen
blijven, maar de tijd zal ons toch ooit eens
gaan wegsturen. Jij wilt er alles aan doen
om te zorgen dat dit niet gaat gebeuren.
Je giet overal appelsap om je territorium
af te bakenen. Je stuurt elke dag een brief
naar de Burgemeester met de vraag of hij
de Pelikaanhof op de monumenten lijst
kan zetten. Maar na een paar weken geen
antwoord te hebben gekregen, besluit je

Jij hebt al jaren moeite met het imago dat
Het Duivelsei in Leiden heeft. Je wilt dat
men niet meer denkt dat we een stinkende
nerdgroep in een kelder zijn. Maar je hebt
ondervonden dat het bijna onmogelijk is
om dit stereotype van je af te schudden.
Maar gelukkig heb je eindelijk een kans
gevonden om dit vergoed te laten verdwijnen. Want alle Leidse studenten zijn
uitgenodigd om Het Duivelsei te zien in
de stadsgehoorzaal. Hier kun je de andere
overtuigen dat het Duivelsei toch anders
is dan men denkt. En om dit symbolisch
en memorabel te maken nodig je Taylor
Swift uit om het nummer Shake It Off te
spelen in de schouwburg.

Schorpioen

Kreeft
Ram

schrijven. Je huurt de Stadsgehoorzaal af
voor een debat en je nodigt iedereen hiervoor uit, zodat ze daar uw speech kunnen
horen over de allerbeste vereniging. En
nadat ze dat hebben gehoord is er waarschijnlijk niet eens een debat meer nodig
en zal iedereen inzien dat ze wel lid moeten worden van Het Nieuwe Duivelsei.

Leeuw

Steenbok

Jij zal het er erg moeilijk mee hebben. Je
ziet geen toekomst meer voor Het Duivelsei. Alles gaat nu bergafwaarts. Mensen

Nadat de locatie drama eindelijk wat is
gaan rusten, gaat u veel piekeren over de
vormgeving van Het Duivelsei. Je komt tot
de conclusie dat Het Duivelsei eigenlijk
de beste vereniging is van heel Leiden en
essentieel is voor iedereen. Helaas is niet
elke Leidse student lid van Het Ei. Daarom kom je met een plan om iedereen van
Leiden nog een kans te geven zich in te

Het is eindelijk zover, nadat je hoorde
dat de stadsgehoorzaal is afgehuurd voor
een debat over Het Nieuwe Duivelsei,
is er eindelijk een geschikt moment om
jouw visie van het perfecte Duivelsei te
realiseren. Je gaat je voorbereiden om
iedereen te bekeren tot weeb, iedereen
moet inzien dat de animecultuur de enige
waarheid in het leven is. Mensen moeten
na namen -chan en -kun zeggen. Tenzij de
ander minimaal twee keer zoveel episodes

Tweelingen

Voor jou is niks belangrijker dan alcohol
en een goede party. Je vraagt je af waarom
men een debat wilt houden in de stadsgehoorzaal, als je ook gewoon een dikke
fissa kan hebben. Je komt tot de conclusie
dat dat ook de beste tactiek zal zijn om
nieuwe leden te werven. En je weet dat de
pelibar bekend staat om zijn inceptions.
Dus jouw plan is om te zorgen dat iedereen die naar de schouwburg komt een inception aan te bieden, want dat vind je het
mooiste wat je aan hen kunt geven

Boogschutter

Jij ziet iedereen om je heen stressen voor
het debat, je merkt dat iedereen zo goed
mogelijk hun eigen visie van het ideale
Duivelsei probeert waar te maken. Je hebt
het liefst dat iedereen weer gewoon wat
chiller doet, want Het Duivelsei staat er
toch voor dat iedereen kan doen wat hij
wil? Je hebt vernomen dat een groep Eitjes
van plan is om cakejes te bakken voor het
debat. Je zult deze cakejes alleen omwisselen met spacecakes, zodat men zonder
stress kan discussiëren.

mtg

De evolutie van

Toen op 18 april 1993 de eerste public announcement naar buiten kwam over dat een
klein bedrijfje genaamd Wizards of the Coast
een gloednieuw kaartspel uit zou brengen,
had men nog geen flauw idee wat voor gigantische impact dit zou hebben op de wereld
van collectible card games. Tegenwoordig is
Magic: the Gathering één van de populairste
kaartspellen dat ooit is uitgebracht. Met een
playerbase van tientallen miljoenen spelers
en meer dan tienduizend uitgebrachte kaarten, vierde dit fenomenale kaartspel vorig
jaar zijn vijfentwintigste verjaardag. Daarmee is het een uitgelezen moment voor reflectie en een blik op de toekomst.
Tekst: Sanne Habets

Een pril begin

De eerste set van Magic zag het levenslicht
op Gen Con in Amerika, een van de oudste gamebeurzen voor verscheidene ta-
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bletop games. Deze set heette Limited
Edition: Alpha. De set bevatte 295 kaarten onderverdeeld in drie niveaus van
zeldzaamheid: commons, uncommons en
rares. Het spel bleek meteen razend populair, en de 2,5 miljoen kaarten die ervoor
gedrukt waren, wat oorspronkelijk bedoeld
was als voorraad voor een jaar, werden allemaal uitverkocht. Door alle hype trok Gen
Con dat jaar een recordaantal bezoekers
aan.
De combinatie van de kleine voorraad die
oorspronkelijk beschikbaar was en de gigantische populariteit van het spel heeft ervoor gezorgd dat de kaarten uit Alpha stuk
voor stuk heel veel geld waard zijn. De duurste kaart, Black Lotus, is in goede conditie
minstens €50.000,- waard!

Een blijvertje

Na het overweldigende succes van de eerste
paar sets was het duidelijk dat Magic nog
lang een impact zou blijven hebben op de
wereld van kaartspellen. Aan het begin
van 1994, nadat het spel al een hele tijd uit
was, kwam de eerste lijst met kaarten naar
buiten die zodanig sterk waren gebleken
dat ze voortaan nog maar één keer in een
decklist mochten voorkomen. Ook werd de
regel ingesteld dat decks minimaal 60 kaarten moesten bevatten en niet meer dan 4
kaarten van dezelfde soort (een “playset”)
mochten bevatten. Later dat jaar werd voor
de eerste keer een wereldkampioenschap
gehouden. Op dat moment waren er al acht
sets uitgebracht, met al honderden unieke
kaartontwerpen! In 1996 werd de eerste Pro
Tour in New York City georganiseerd, een
toernooi dat het beste te vergelijken is met
de esports van nu. Het was de exodus van
elke fan: de beste spelers namen het tegen
elkaar op op één wereldpodium, zonder dat

daar restricties van je land aan hingen. Meedoen aan de Pro Tour was een hele eer, want
als je mee wilde doen, moest je afwachten
of je een uitnodiging voor het evenement
krijgt, en alleen de allerbeste spelers ontvingen die. Toen in 1997 de eerste Grand Prix
werd georganiseerd in Amsterdam, werd de
wereld van professioneel speler opeens een
stuk toegankelijker, aangezien een GP vrij
toegankelijk is voor iedereen, en als je er een
wist te winnen, kon je grote prijzen in de
wacht slepen!

Een legende

Met de set Legends, de zevende set van het
spel, kwam er een belangrijke revolutie naar
de manier waarop de vijf kleuren binnen
Magic met elkaar samen konden werken.
Voor het eerst werden er kaarten geprint
met meerdere kleuren! De oorspronkelijke
kaarten waren blauw, groen, rood, zwart of
wit, of hadden geen enkele kleur (die kaar-

ten waren kleurloos). Vanaf deze set werden
er kaarten geprint met meerdere kleuren,
waardoor de mogelijkheden om kaarten te
maken opeens vele malen groter werden!
Deze multicolored kaarten kregen een
gouden kaartframe, om te indiceren dat ze
bijzonder waren.
Legends bracht nog een verandering met
zich mee: vanaf deze set krijgen kaarten die
een personage of gebeurtenis afbeelden die
significant zijn in de lore van het spel een
extra keyword: ze krijgen het woord Legend
of Legendary. Dit voegde een hele nieuwe
laag toe aan het spel, want opeens kregen bijzondere creatures meer betekenis. Het veranderde ook de manier waarop deze kaarten gespeeld konden worden: elke speler
mag niet meer dan één legendary creature
tegelijk van één en dezelfde kaart op het veld
hebben. Speel je een tweede, dan gaat één
van de twee onmiddellijk dood. Deze regel
heeft over de jaren heen verschillende iteraties gehad.
De significantie van de legendary creatures
is ook terug te zien in het format Commander, waar je een deck van 100 unieke
kaarten (naast landjes) bouwt om de unieke
vaardigheden van één zo’n creature. Het
enorme keuzeaanbod aan commanders en
kaarten die over de jaren geprint zijn, maakt
dit format zeer aantrekkelijk voor heel veel
spelers.

Een strijd der werelden

Naast het spel zelf, had Magic ook een eigen wereld, of beter gezegd een verzameling van werelden, ook wel planes genoemd.
Uitzonderlijke individuen waren in staat
om van wereld tot wereld te reizen, door de
speciale gave waarmee zij geboren waren.
Deze mensen werden planeswalkers genoemd. Vanaf de set Lorwyn, die uitkwam
in 2007, kregen deze figuren eindelijk hun
eigen kaarttype. De Lorwyn Five, zoals ze
ook wel genoemd werden, waren de eerste
vijf planeswalkers ooit uitgebracht, een voor
elk van de vijf kleuren. Sinds die tijd zijn
er heel veel van gemaakt. Sommige van de
duurste kaarten uit de recente geschiedenis
zijn planeswalkers, hun prijskaartje bereikt
soms wel 100 euro!

Een nieuw jasje

Het spel is niet het enige wat over de jaren is geëvolueerd: ook het uiterlijk van de
kaarten is veranderd. Over de jaren heen
zjin er verschillende kleine dingen verand-

erd, zoals het veranderen van de kleur van
de kaartrand (deze is wit en zwart geweest,
en in sommige supplementaire producten
grijs of goud), de scheiding van regel tekst
en flavor text (tekst op een kaart die meer
vertelt over het verhaal van de daarop afgebeelde gebeurtenis of het afgebeelde personage) en het speciale uiterlijk van legendary creatures. De card frames zijn twee keer
drastisch veranderd. De eerste keer was in
2003, toen de set Eighth Edition uitkwam.
De grootste veranderingen in die set waren
dat de kaarten een modernere look kregen,
met een duidelijkere scheiding tussen de
rand van de kaart en de naam, net als de
rand van de kaart en het effect van de kaart.
Ook kwamen de power en toughness van
creatures in een apart hokje te staan. Ook
kregen kleurloze kaarten, de artifacts, een
eigen kaartkleur. De tweede transformatie
vond plaats in 2015. Er veranderde weliswaar weinig aan het ontwerp van de kaarten, maar vanaf dit jaar had Magic zijn eigen
lettertype, vernoemd naar één van de meest
iconische personages uit het spel: Beleren.
Vanaf dit jaar kregen alle zeldzame kaarten
ook een speciale holografische stempel onderaan de kaart. Door deze stempel werden
ze veel lastiger na te maken.

Nog vele jaren!

Dit zijn slechts enkele momenten die zijn
toegelicht uit de enorme geschiedenis van
Magic: the Gathering, er valt nog veel meer
te vertellen. Dat is dan ook het mooie aan
dit spel: er zijn zoveel meer elementen dan
het spelen zelf die mensen binnen kunnen

trekken, dat eigenlijk iedere fan iets anders
vindt binnen deze geweldige gemeenschap.
De set die in april uitkomt, War of the Spark,
zal de honderdste set zijn binnen de wereld,
en zal dus zeker een belangrijke mijlpaal
zijn. Het conflict dat hier uitgevochten
gaat worden, zal ook weer een grote invloed hebben op de toekomst. Er zijn al vele
jongeren opgegroeid met de magie die het
spel van Richard Garfield hun brengt, en er
zullen ongetwijfeld nog vele generaties met
hem opgroeien. Maar Magic: the Gathering
zal nooit haar magie en haar aantrekkingskracht verliezen: als het de afgelopen vijfentwintig jaar door is gekomen als één van
de meest succesvolle kaartspellen ooit, dan
zit de toekomst ook wel goed.

Magic in Cijfers
Aantal actieve spelers (2016, schatting):
20.000.000
Aantal spelers in professionele events
(2016):
65.000
Aantal geprinte kaarten (2008-2016):
20.000.000.000.000 (20 biljoen)
Totaalgewicht geprinte kaarten (20082016):
35.000.000 kg
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Duivelsei goes
Minecraft
Een kijkje op de Duivelsei Minecraft server

Het is inmiddels alweer negen jaar geleden dat ik voor het
eerst Minecraft speelde. Dat was in 2010, toen het spel nog in
de Alpha fase was. In de loop der jaren heb ik met veel plezier
vele uren gespendeerd aan het bouwen van vooral veel kastelen,
dorpen en (lucht)schepen. Op een dag had ik het wel gezien en
sindsdien heb ik amper nog gespeeld. Minecraft is echter niet
blijven hangen in de tijd. Er wordt nog altijd gewerkt aan steeds
meer toevoegingen om het spel nóg interessanter te maken. Ook
zijn er best wat Duivelseitjes die het spelen. Er is zelfs (opnieuw)
een Duivelsei server, georganiseerd door de LANcie. Met al het
nieuws over updates en de server, begon het toch wel weer te
kriebelen. Het was dus de hoogste tijd om Minecraft weer te
installeren en een kijkje te nemen op de Duivelsei ‘Realm’.
Tekst: Juriaan van der Ster

Introductie in de wereld

Zo gezegd, zo gedaan. Ik heb mij laten vertellen dat de wereld
al zeker sinds augustus/september 2018 in gebruik is, dus
mijn benieuwdheid naar alle bouwsels steeg naar nog hogere
niveaus. Via de Duivelsei Discordgroep meldden zowel Anna
als ik ons aan en al snel stonden we op de spawn van de enige
echte Duivelsei Minecraftwereld. De game mode is survival,
dat wil zeggen dat je moet eten om te overleven, je moeite
moet doen om materialen te verzamelen en dat je dood kunt
gaan door de vele gevaren. Spannend!
Voor me zag ik een gebouw in aanbouw met een vrij moderne uitstraling, maar verder was de spawn vrij leeg. Wel was
duidelijk aangegeven waar je vanaf daar heen moest. Uiteraard werd het net nacht op het moment dat we op de server
kwamen, het moment waarop monsters tevoorschijn komen
om onoplettende newbs zoals ons lastig te vallen. Tussen de
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grommende zombies, vliegende pijlen van boogschietende
skeletten en het getrippel van spinnenpoten door renden we
langs het pad en kwamen al snel bij een dorpje van NPC Villagers, hoewel de inwoners volgens mij grotendeels uitgeroeid
zijn door zombies (of Duivelseitjes). Ook hier was duidelijk
teken van leven van spelers. Een gebouwtje met het bord ‘in
memoriam: 10 boekenkasten omgekomen in 2 creeper explosies’ wijst op een noodlottig ongeval. Creepers zijn altijd
een nachtmerrie voor bouwers. Zij sluipen op je af en laten
zichzelf ontploffen en doen daarmee schade aan alles om hen
heen. Inmiddels doen ze via wat instellingen geen schade
meer, om te voorkomen dat het kostbare werk van mensen
verloren gaat.

De Nether portals

Een snelle wandeltocht rond het dorp liet verder niet veel tekenen van bewoning zien, op wat bordjes na met de nodige
grappen erop. Maar waar bouwt iedereen dan? Ik loop terug
naar het Villager dorpje, want we hebben eten nodig en daar
groeit voldoende. Ook staat er een Nether portal, waar we allebei doorheen gaan. De Nether is een andere dimensie in een
Minecraft wereld, die verdacht veel weg heeft van de hel. Het
is een beetje een creepy plek, maar via de Nether kun je snel
reizen naar andere plaatsen in de ‘bovenwereld’ door nieuwe
portals in de Nether te bouwen, en dat is precies wat de spelers hier ook hebben gedaan.
De Nether portal vanaf de spawn leidt naar een systeem van
allerlei gangen die weer naar andere portals leiden. Op het
eerste gezicht is het een beetje chaotisch, maar zodra je weet
wat waar zit, kun je er heel goed mee uit de voeten. Bordjes
wijzen ook vaak de weg, dus dat helpt. Het eerste bordje dat
we volgen is ‘naar Laura’. Haar portal komt uit midden in

haar trendy ondergrondse huis. Bovengronds zien we een
paar velden met eten (en het bordje ‘pak wat je nodig hebt’,
wat lief) en wat hokken met heel veel dieren (keurmerk Beter
Leven 0/3 sterren ). Een imposante brug leidt op dit moment
nog nergens heen. Aan de andere kant van de rivier is een ingang voor een resort/spa. Deze blijkt nog in aanbouw te zijn,
maar de ingang is veelbelovend!

Allerlei basissen

We gaan via de Nether naar de volgende portal. Onderweg
ontdek ik een nieuwe manier om snel grote afstanden af te
leggen; varen met een bootje over een lange ijsbaan. Het is dan
ook niet verwonderlijk dat deze portal naar ‘Manons sneeuwdomein’ leidt. Ze heeft een schattig huisje naast een boerderij
op de rand van een besneeuwd dennebos. En ze kweekt schildpadden; heel veel schildpadden. Natuurlijk verken ik nog
even de omgeving en daar kwam ik veel Villagers opgesloten
in een klein gebouwtje tegen. Brr...
De volgende basis die we bekijken is die van Simon, die zich
in de woestijn heeft gevestigd. De portal brengt je midden in
zijn basis, die in de flank van een woestijnberg is uitgegraven. Ik vind zandsteen altijd erg mooi in Minecraft, maar heb
er nog nooit mee gebouwd. Simon heeft ook nog eens een
mooi uitkijkpunt vanaf de grote toren die hij op de berg heeft
neergezet. Ik ben benieuwd wat hij van plan is te bouwen in

zijn berg!

Het dorp en de omgeving

Na onze weg door de Nether weer gevonden te hebben,
komen we uit bij een portal met het bordje ‘saaiste base’. Niets
is minder waar, want deze portal komt uit op een plek waar
ik erg gelukkig van word. Hier wordt hard gewerkt aan een
fantasy dorp met huizen in vakwerk. Er is een haven, met
een vuurtoren gemaakt door Carl, schepen, en een alchemistentoren gemaakt door Julius. Veel van deze gebouwen (de
meesten zijn door Daniël gebouwd) blijken winkels te zijn
waar je daadwerkelijk dingen kunt kopen. Spelers richten zich
op het produceren van bepaalde materialen en bieden die dan
te koop/ruil aan. Manon produceert bijvoorbeeld veel ijs en
Julius buskruit. Coffeeshop ‘Redstoned’ van Daniël biedt redstone aan en Carl heeft een realistische glasblazerij. De fysieke
winkels zijn een erg leuke toevoeging. Net als het ruilen, want
zo heb je echt een soort mini-economie . Het dorp wordt ook
steeds groter; zo is Daniël op het moment bezig met een systeem van kanalen en zijn er nog wat gebouwen in aanbouw, of
lege plekken waar nog wat moet komen.
Hoewel er veel te zien valt in het dorp, valt mijn oog ook heel
snel op een zwevend eiland met luchtschip; gaaf! Deze zijn
door Carl en Daniël gemaakt. Daaronder staat een fabriek die
in aanbouw is. Aan de andere kant van de grote baai rijst het
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kasteel van Sjors uit het water, met daarboven een heuse achtbaan. Anna is inmiddels afgehaakt (er is ook al flink wat tijd
voorbijgegaan), maar ik blijf mijn ogen uitkijken. Aan de andere kant van het dorp staan namelijk nog meer bouwwerken,
zoals een schattig boerderijtje van Ilse en een dorp volledig
van dirt door Sanne.
Via een spoorbaan reis ik via een gigantisch skelet naar een
kleine haven aan de voet van een berg met daarop een muur
en torens, van Julius. Ik had eerder al gezien dat Julius hele
gave bouwsels maakt en ook dit past in het rijtje. Nog wat
verderop kom ik het gigantische kasteel tegen dat Joris aan het
bouwen is. Het is werkelijk groots opgezet, zowel van binnen
als van buiten. Hier moet veel tijd in zitten, alleen al om alle
grondstoffen te verzamelen!

Doe ook mee!

Er is werkelijk zo veel gebouwd op de server dat je aan één
avond niet genoeg hebt om alles te zien. Het spijt me dan ook
als ik jouw bouwwerk gemist heb. Zelf zal ik sowieso terugkomen om ook iets te bouwen en verder te kijken naar al het
moois dat anderen hebben neergezet.
Ik raad iedereen om hetzelfde te doen!
Wil je zelf ook meedoen ? Aanmelden kan het makkelijkst
via de Duivelsei Discord (meer info via lancie@duivelsei.nl).

Even een ander soort
week De VVO week
Misschien is het je opgevallen, misschien
niet. Maar begin maart was de VVO-week:
een week vol superleuke activiteiten georganiseerd vanuit de VVO.

over het heelal en hoe die is ontstaan zowel
geschikt voor alfa’s als voor bèta’s. Achteraf
kwamen er nog heel wat interessante vragen, bijvoorbeeld over wat Schilling dacht
over flat-earthers en over wat voor vragen
Schilling graag ooit beantwoord zou willen
hebben in zijn leven. Zijn antwoord was dat
die graag ooit zou willen weten of er buitenaards leven is. Achteraf was er een borrel
in Café de Keyzer die ook erg vol zat uiteindelijk.

Tekst: Jasmijn Bom
De VVO staat voor het Veelzijdige Vereniging Overleg. Dit is een samenwerking tussen allemaal kleine studentenverenigingen
in Leiden, waaronder dus ook ons geliefde
Duivelsei. En de VVO-week is een week die
de laatste paar jaren nu is gehouden voor
alle lidverenigingen van het VVO. Het thema van de week was ‘Door de tijd heen’, dus
gedurende de week reisden we elke dag door
een ander tijdperk. Deze week is natuurlijk
wel heel anders dan normale avonden bij het
Duivelsei, dus de spelavonden maken plaats
voor allerlei andere dingen. Op die manier
kan je snuffelen bij andere verenigingen.
Maandag
De week begon op maandag en opende met
een knal, met een pubquiz bij NSL. Jammer
genoeg was het maar een zacht knalletje
omdat het scherm niet goed te zien was en

het in de vorm van een Kahoot was, maar
desondanks was het heel gezellig. Achteraf
was er een borrel met live muziek van Collegium Musicum. De muziek klonk heel erg
goed en het was lekker druk. Ik hoorde zelfs
een aantal Duivelseitjes zeggen dat ze lid van
NSL wilden worden. Maar misschien kwam
dat door het goedkope bier en speciaalbier.
Dinsdag
Vervolgens op dinsdag waren er workshops
en ook weer een borrel achteraf. Dit was deze
keer bij de Dinsdag Avond Club in De Jaune.
Er waren een aantal workshops: van Leiden
Debating Union was er een debatworkshop,
AEGEE gaf een liftworkshop, over hoe je
goed kon reizen door te liften. En natuurlijk gaf Duivelsei een spelletjesworkshop, dit
hield in dat je gewoon spelletjes kon pakken
en spelen. Er waren niet veel Duivelseitjes
maar er hebben wel veel niet-Duivelseitjes
spelletjes gespeeld. Dus misschien krijgen
we nog wat nieuwe enthousiaste leden erbij. Achteraf was er gewoon een borrel met
ontzettend veel DAC leden.

Donderdag
De week werd afgesloten op donderdag. De
donderdag begon met een lezing van Bart
Labuschagne, een theoloog, en hield een
lezing over of geloof privé of publiek domein is. Daarna gingen we door naar COC
de Kroon waar het eindfeest was. Het was
een glow in the dark feest met blacklight en
00’s hitjes. Het was een wilde avond; gelukkig zijn er deze keer geen tafels kapot gegaan
en is iedereen heel teruggekomen. Ookal
hoorde ik toch van een aantal mensen die
het lastig vonden om terug te fietsen en hebben geknuffeld met asfalt. Maar misschien
spreekt dat gewoon voor een goede avond.
Achteraf gezien was de VVO een super
geslaagde week met veel activiteiten. Natuurlijk was niet iedereen aanwezig van Het
Duivelsei, maar jullie hebben wat gemist!
Maar gelukkig zijn de normale spelavonden
ook weer begonnen en kunnen we gewoon
weer vroeg naar bed. Tot volgend jaar!

Woensdag
De dinsdag werd opgevolgd door woensdag met een lezing en een borrel in Café
de Keyzer. De lezing werd gegeven door
Govert Schilling met als titel ‘het heelal door
de tijd heen’. Het was een interessante lezing
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GEEF HET STOKJE DOOR

Of Monsters & Men
DE D&D EPIC

Op de speldag van 23 februari vond er een
Dungeons and Dragons Epic plaats. Een
Epic is één grote campaign die je met alle
aanwezige mensen in de ruimte doorspeelt.
Groepjes kiezen steeds kleine sub-avontuurtjes die elk het verhaal vooruit helpen.
Elke keuze die ze maken hebben invloed op
hoe het afloopt. Dit is een verslag van één
van de… aparte personages die meedeed
aan dit avontuur.
Tekst: Sanne Habets Lysander Feriaval
Als je dit leest, dan sla ik een zucht van
verlichting: mijn last will is veilig in de
handen van iemand gekomen die hopelijk
capabel genoeg is om dit levensverhaal
op de een of andere manier op te kunnen
slaan zodat het nooit door de mensen
vergeten wordt.
Is je dat ooit wel eens overkomen, dat je
tegen je wil in door een onbekende macht
naar een andere wereld wordt getransporteerd? Dat is precies wat er met mijn
beeldschone zelf, samen met nog vele
andere veel minder knappe avonturiers,
was gebeurd toen wij naar het otherworldly Slagsteen waren gebracht om de stad te
verdedigen tegen belagers. Niet alleen dat,
maar vervolgens moesten wij ook nog zelf
een portaal vinden om terug te keren naar
onze eigen wereld?

Onze groep avonturiers dacht slim te zijn en
splitste zich op in drieën. Mijn gezelschap
bewoog zich naar een piratenschip dat zich
vreemd genoeg in het kasteel had geboord.
Hierbinnen troffen wij het lijk van één van
de tovenaarsleerlingen, bewaakt door een
piratenskelet. Ha! Dat maakte geen schijn van
kans tegen twee Clerics (waaronder ikzelf!) in
het team. Hier hielden wij een handige kaart
van het kasteel aan over.

Op de volgende verdieping van het kasteel
vonden we een kamer vol spiegels. Ik had
hier wel voor altijd naar mezelf kunnen
blijven kijken, maar helaas losten we de
puzzel al vrij snel op (we moesten onze
eigen reflectie verbergen - maar waarom
zou ik ooit van mezelf wegkijken?) en
moesten we weer door. De puzzel met de
robot die erna kwam was gelukkig ook
goed te doen (al is een wachtwoord raden
van een wezen dat de meer genuanceerde
woorden niet begrijpt nogal ingewikkeld).
De laatste uitdaging die we tegenkwamen
was een kleine gouden draak die tevens
per ongeluk naar deze wereld gebracht
Eenmaal binnen kwamen wij in een gang
was. We waren er bijna zonder kleereen heel interessante puzzel tegen, gebascheuren langsgekomen, maar… Urgh, ik
seerd op letters. Nu heb ik in mijn leven veel word al boos als ik eraan denk. Laten we
gestudeerd, maar dit was te veel voor mijn
maar zeggen dat één van mijn teamgeadellijke brein. Gelukkig hadden mijn teamge- noten iets héél erg doms zei.
noten alles onder controle, en op het moment
dat de puzzel opgelost was… verscheen er
Nu staan we op het punt om één van
opeens een rare pratende driehoek! En die
de drie liches te confronteren. Ze schigooide een pratend varken naar ons! Dit
jnt goed te zijn in het hypnotiseren van
pratend varken werd al snel een onmisbaar
mensen, maar ik ben niet makkelijk van
deel van ons team. Ik gaf het de nobele naam mijn stuk te slaan. Voor de zekerheid
Shoarma.
schrijf ik dus deze brief. Als je hem vindt,

Maar goed, om die reden bevonden wij
ons dus opeens bij een verlaten kasteel
waar ogenschijnlijk dit portaal zou bevinden. Makkelijk genoeg, zou je denken,
maar wat bleek: het kasteel werd bewaakt
door niet één, niet twee, maar drie liches! Na deze vreemde ontmoeting vervolgden wij
onze weg door de gang om vervolgens in een
Hemeltjelief zeg.
ijskoude grot terecht te komen. Hier kwamen
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we een horde kleine, ijsspuwende vleermuizen tegen (Ice Muphets, dacht ik? Brr,
angstaanjagende wezens). Het eerste wat
die krengen deden, was een wolk aan mist
spuwen, waardoor we niet meer konden
zien waar we naartoe liepen… Het gevecht
duurde hierdoor langer dan gedacht,
maar na wat ongelukkig vallen en opstaan
wisten we ze te verslaan.

breng hem naar mijn vader, de koning!
Mijn (mogelijke) dood mag niet voor niks
zijn geweest...

In deze rubriek voelt de Redactie een van
onze leden eens goed aan de tand. De slachtoffers? Die worden steeds door het vorige
slachtoffer gekozen. Het woord is deze keer
aan Rutger van der Beek.
Tekst: Oscar van Putten
Wat is je favoriete quote?
Ik houd van eten, dus ik vind de volgende
quote van One Piece wel toepasselijk: “I
love heroes but I don’t wanna be one! Do
you know what heroes are? Say there is a
chunk of meat. Pirates will have a banquet
and eat it but heroes will share it with other people. I want all the meat!”
Als je wist dat de aarde over een jaar zou
vergaan, wat zou je dan nu anders doen?
Waarschijnlijk helemaal niets. Ik zou nog
steeds op mijn kamer blijven zitten en
daar gamen en anime kijken, zoals ik nu
doe.
Als je verkocht werd in de Ikea, hoe zou je
heten en wat zou je zijn?
De Weeåbøø. Het is een nutteloos voorwerp waarvan je denkt dat het erg leuk is,
maar na een tijdje komt het terecht in je
kelder waar je er niets mee doet.

Als je een product was voor jonge
ouders, wat zou je zijn en hoe zou je
geadverteerd worden?
Mag ik hetzelfde antwoord opnieuw gebruiken...? Anyway, ik zou een medicijn
zijn dat je kind betweterig maakt. En dat
wordt dan geadverteerd met ‘you think
you don’t want it, but you do’.

Waar mogen ze jou ’s nachts voor wakker maken?
Ze mogen me wakker maken als de laatste episode van One Piece is uitgekomen.
Wat dus nooit gaat gebeuren.
Wat is de probabilistisch meest
onwaarschijnlijke situatie waarin je je
ooit hebt bevonden?
Technisch gezien mijn geboorte, omdat
de kans erg klein is dat het precies dan
en daar gebeurt. Maar anders: ik heb
ooit een maaltijd aan tafel meegemaakt
waar Laurens geen pun heeft gemaakt...
Je mag een vraag kiezen om te elimineren, welke?
‘Als je een product was voor jonge ouders, wat zou je zijn en hoe zou je geadverteerd worden?’ Omdat... ik hem niet
leuk vind.

Welke nieuwe vraag wil je toevoegen?
‘Als je voor de rest van je leven een D&D
Als je een jaar lang iemand anders zou class moest kiezen, welke class zou je
zijn en waarom?’
zijn, wie zou je kiezen en waarom?
Ik
zou
dan
sowieso een druid zijn.
Hij is wel een fictief character, maar
sowieso Malfurion Stormrage, een van
de sterkste druids uit World of Warcraft. Wie nomineer je voor de volgende editie?
Lore-wise zou ik dan alles kunnen doen
Natuurlijk
Daniël
Zilverentant, want hij
wat ik wil, zoals vliegen.
is mijn liefje.

Als je in een fictief universum mag leven
met alle voor- en nadelen, welk universum zou dat zijn?
Als je een spel was, welk spel zou je zijn
Azeroth (de wereld van World of Waren waarom?
craft), specifieker de gebieden van Grizzly SECRET HITLER, BOI! Dat heeft geen
Hills en Feralas.
uitleg nodig! Alleen ik ben niet zo secret.
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De kamer van..

zijn echter bij lange na niet zijn enige familieleden: nee, hij heeft
maar liefst 14 broers en zussen! Een deel daarvan is geadopteerd
of van een ander huwelijk, maar het is vooralsnog indrukwekkend.
Zelfs de meest vruchtbare mentorgezinnen op Het Duivelsei komen
hier niet in de buurt.
Verder vinden we allerlei interessante snuisterijen in zijn kamer. Hij
bezit een flinke stapel scheurkalenders die ongebruikt lijken. Die
heeft Johannes wel degelijk gebruikt, maar hij houdt ervan om ze te
hergebruiken: hij scheurt de pagina’s niet af, zodat hij de scheurkalender opnieuw kan gebruiken een paar jaar later. Daarnaast heeft
hij een stapel onderzetters in de vorm van knoopjes en een paar
Rubikskubussen.

Johannes

Op een doordeweekse middag in maart komen we aan bij het opgegeven adres. We zitten bij het studentencomplex aan de Kaiserstraat,
maar onze gastheer is geen student. We bellen aan en open doet Johannes. Veel mensen zullen hem kennen: hij is een van de oudste nog
actieve leden van het Duivelsei. Hij is al meer dan de helft van zijn
leven lid en een enkele eerstejaars is zelfs geboren nadat hij lid is geworden. Hij is allang geen student meer - intussen doet hij een PhD in
de wiskunde - maar hij is nog steeds actief op Het Duivelsei. Vandaag
gaan we op bezoek om in zijn kamer rond te snuffelen.

hij bij veel sets erbij heeft gekregen.
Johannes speelt al sinds 1997 Magic - hij
was toen 13, net oud genoeg om het te
spelen. Hij had vooral moeite met de Engelse tekst op de kaartjes,
maar mede dankzij Magic is zijn Engels flink verbeterd. Sindsdien
is zijn verzameling almaar gegroeid; hij had er zelfs zoveel, dat hij
vorig jaar meerdere schoenendozen vol Magickaarten heeft geveild
voor het goede doel om meer ruimte te kunnen maken.

Tekst: Oscar van Putten
Foto’s: Anna Vervat

De grote tafel in de woonkamer is geschikt voor grote, complexe
spellen die veel ruimte innemen. Helaas heeft hij daar niet vaak de
gelegenheid voor. Elke week heeft hij meerdere avonden verplichtingen, en spelletjes speelt hij dan ook vaak op het Duivelsei - of elders.
Zo speelt hij twee avonden per week bridge en gaat hij elke vrijdag
Magiccen; bovendien heeft hij twee keer per week hardlooptraining
en meerdere keren per maand speldagen in het weekend. Daardoor
heeft hij helaas te weinig tijd om thuis nog spelletjes te spelen, maar
dat is wel nog steeds wat hij erg leukt vindt.
Dat Johannes een sportief persoon is, zien we aan de gewichten die
we in zijn kamer zien liggen. Maar ook zijn collectie medailles en
bekers is niet klein. Jarenlang heeft hij meegedaan aan hardloopwedstrijden; nu is hij niet zo competitief meer, maar hardlopen doet
hij nog steeds graag. Ook heeft hij negen jaar bij Asopos gezeten en
in deze tijd heeft hij aan wedstrijdroeien gedaan. Hij heeft ook een
beker voor voetbal - maar dat is slechts een participatieprijs uit zijn
jeugd.

Magische Magic

Meteen valt op dat het een erg ruime en goed opgeruimde kamer is,
die goed wordt verlicht door de brede, hoge ramen. In het midden
staat een grote tafel, en daarnaast een mooie stoel en een mooi bureau. Aan de wand hangt een heus schilderij; deze heeft Johannes
van zijn grootouders geërfd, die het oorspronkelijk uit Cambodja
hebben gehaald.
Het meest indrukwekkende in deze kamer is echter zijn schitterende
verzameling Magickaarten. Hij heeft een hele kast ermee vol staan,
een gezicht dat zelfs voor een Magic-hater indrukwekkend is. Overal staan netjes geordende stapels kaarten die ruim uitgestald staan;
ze komen uit allerlei sets, en hij verzamelt de nieuwe kaarten nog
steeds. Daarnaast heeft hij een heuse verzameling dobbelstenen, die

Sportieve activiteiten

Nog meer spelletjes!

Naast de woonkamer zit zijn aparte slaapkamer; hier vinden we zijn
bordspellencollectie, netjes opgeborgen in de volle kasten. Hij heeft
nog een hele wand vol spelletjes waar menig Duivelseitje jaloers op
zou zijn. We zien klassiekers zoals Monopoly, Catan en Ticket to
Ride, maar ook veel moderne, strategische spellen als Terra Mystica
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De geschiedenis en de toekomst
en Agricola. Redelijk wat spellen zitten nog in plastic verpakt - hij
heeft gewoon niet de gelegenheid gehad om ze allemaal te spelen.
Als we hem vragen naar zijn favoriete spel, zegt hij zonder twijfel:
‘Mega Civilization’. Dat is een groots strategisch spel dat maar liefst
12 uur kan duren. Dat spel vinden we in een kast in de woonkamer.
De doos alleen al weegt 10 kilo - zo zwaar, dat je hem goed kunt
gebruiken voor krachttraining. Hij heeft zijn tafel in de woonkamer
specifiek gekocht om dit spel met negen man te kunnen spelen, wat
hem nog niet is gelukt. In deze kast zien we verder nog een paar
bordspellen en een grote bak met korte kaartspellen - waarmee Johannes een verzameling heeft die bijna net zo divers is als die van
Het Duivelsei.

Maar van zo’n oud lid verwachten we natuurlijk ook wat stukken
Duivelsei-geschiedenis. En die heeft hij zeker! Hij bezit de Spelduivel van augustus 2001, zijn eerste EL CID; toen werd de Spelduivel
nog niet in kleur gedrukt en waren de pagina’s maar half zo groot
als nu. Ook heeft hij een almanak uit 2004, waar hij uiteraard in sta-

Boeken en familiegeschiedenis

Bordspellen en Magic zijn niet het enige wat Johannes ten overvloede heeft. Een andere wand in zijn slaapkamer is gevuld met
boeken. Opvallend zijn de collectie Suske en Wiskes en de Guinness
World Records boeken. Die laatste verzamelde Johannes al op jonge
leeftijd, en recent is hij er weer mee begonnen. Zelf heeft hij namelijk ooit deelgenomen aan een recordpoging: hij deed in 2015 mee
aan het record voor de meeste mensen bij een Shabbat diner, een
soort Joods diner. Die poging is gelukt, maar helaas heeft hij zichzelf
nog niet kunnen terugvinden in de recente boeken.
Tijdens ons bezoek vandaag leren we nog meer over zijn afkomst en
zijn familiegeschiedenis. In zijn woonkamer staan een aantal familiefoto’s, met name eentje waarop hij met zijn broer en zus staat. Dit

at. De almanak van 2009 bevat overigens een interessante uitspraak
van hem: ‘over tien jaar hoop ik het vijfde lustrum van Het Duivelsei
mee te maken.’
En dat is hem gelukt, wat weinigen hem kunnen evenaren. Hoe lang
hij nog blijft? Dat weet hij zelf niet, maar hij heeft wel ambitieuze
plannen om de vereniging aan geld te helpen voor een eigen pand en dan zou hij voor altijd lid willen blijven. Zo hoopt hij een van de
zeven Millenniumprijsproblemen op te lossen - wiskundige problemen waarvoor de oplossing een miljoen dollar tegenover staat. Met
dat geld wil hij een pand kopen voor Het Duivelsei. Zijn andere idee
is om een spel te ontwikkelen en uit te geven - eventueel met de hulp
van andere Duivelseitjes - en met de opbrengsten hiervan hetzelfde
te doen. Of een van de twee hem zal lukken, is natuurlijk de vraag,
maar het is wel een mooie gedachte dat hij zo bereid is om ons te
helpen.
Al met al heeft Johannes een mooie kamer waar veel Duivelseitjes
van kunnen leren; hij is opgeruimd en netjes, maar is nog steeds
een interessant gezicht. Het afgelopen uurtje hebben we de kamer
mooi kunnen bekijken, maar nu wordt het tijd om te vertrekken.
Dat komt goed uit, want ook Johannes moet weg om naar de fietsenmaker te gaan. Met een gevoel van voldoening verlaten we zijn
kamer, die een van de mooiere is onder alle Duivelseitjes.
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geschiedenis

etcetera
Nomcie
recept:

Groentesoep

Deze editie krijgen jullie een zeer praktisch en duurzaam recept voor groentesoep.
Moet je iets verzinnen om te eten vanavond?
Maak je restjes groenten en aardappelen op!
Hieronder staat het basisrecept, maar voel
je vrij om er wortels, paprika’s, pompoen,
tomaten en andere groente bij te gooien.
Aardappels en ander verdwaald voedsel kan
er ook bij – maar gebruik je gezond verstand
(rijst en pasta raad ik af bijvoorbeeld).

Bereiding:

Snipper de sjalot en snijd de knoflook fijn.
Verhit in een (soep)pan de olie en bak de
paprika (en andere groenten), sjalot en knoflook 2 minuten. Schenk het water in de
pan en voeg het bouillontablet toe, breng de
soep aan de kook en laat dan op laag vuur
nog 10 min koken of tot het gaar is. Pureer
de soep met een staafmixer en voeg de room

toe. Breng eventueel op smaak met peper en
zout. Vergeet niet te proeven! That’s it.
Probeer wat groenten uit en kom er achter wat je lekker vindt. Vergeet alleen niet:
hoe meer groenten je toevoegt, hoe meer
water je ook moet toevoegen. Wees ook
spaarzaam met aardappelen. Daar wordt de
soep snel dik van. Heel veel succes en wees
creatief! Jullie hoeven nooit meer groenten
over datum te laten gaan.
Tekst: de Nomcie

Oude Spelduivels

De Spelduivel bestaat al bijna net zo lang als onze vereniging. Al bijna 25 jaar worden elk jaar meerdere edities uitgebracht die volstaan met artikelen over bordspellen, games, de vereniging en andere nerd-cultuur. Natuurlijk is ons verenigingsblad meegegroeid
met de vereniging en met de tijd meegegaan. Hier laten we zien hoe de Spelduivel er vroeger uitzag.
Wil je meer zien en ook de inhoud eens goed bekijken? Op de website vind je alle spelduivels van de afgelopen 12 jaar, en als je nóg
verder terug wil kun je altijd bij het bestuur vragen naar nog oudere Spelduivels!

Ingrediënten:
•
•
•
•
•
•
•
•

3 paprika’s (of andere groenten)
1 groentebouillontablet
500 ml kokend water
2 sjalotten (of andere kleine uien)
1 teen knoflook
2 el traditionele olijfolie
Eventueel wat aardappels
Eventueel crème fraiche of een andere
room die je over hebt (wel room zonder
suiker natuurlijk)

Het Huisdierenhoekje!
Voor je dagelijkse portie schattigheid

Twee zeer oude Spelduivels uit 2007 respectievelijk 2008, uit de tijd dat ze nog niet
in kleur werden geprint.

December 2015, de eerste Spelduivel met
de nieuwe, maar inmiddels vertrouwde
look.

Sommige mensen hebben huisdieren, andere (zoals ik) hebben die niet. Gelukkig kunnen we alsnog genieten van alle schattige huisdieren van andere
Duivelseitjes, zoals de honden van Caitlin Moor: Chewie en Sennie, twee
echte knuffelmonsters.
Sennie is een Berner Sennen en ondertussen al een echte oude dame, maar
nog altijd een zeer fitte, lieve dame. Chewie is daarentegen nog een jonge
Oudduitse Herdershond. Chewie heeft zijn naam gekregen van Chewbacca,
maar hij bijt en knauwt op van alles en doet daarmee ook de andere betekenis van “Chewie” eer aan. Om die reden heeft hij ook wel de bijnaam ‘Von
Hap’ gekregen.
Tekst: Sabine Boom
Foto’s: Caitlin Moor
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In 2011 werd de Spelduivel uitgebracht in thema van de epische drie-eenheid van seks, drugs en Rock-&-Roll. Duivelseitjes zijn immers niet
altijd zo braaf geweest als nu...
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rapunzel

Rapunzel

Er is weer een gloednieuwe Rapunzel! De Rapunzel uit de December editie is juist opgelost door
Martijn de Jong en Olivier van den Ende. Voor wie eeuwige roem en glorie!!
Kun jij deze ook oplossen? Stuur dan de antwoorden naar redactie@duivelsei.nl

NIEUW !!!
dagschotel
€ 6,50
Naast het 3-gangenmenu van slechts € 19,50 doet
Holle Bolle Gijs zijn slogan “Heerlijk Betaalbaar en Gezellig”
opnieuw eer aan met de introductie van de dagschotel.
Voor slechts € 6,50 kunt u elke dag genieten van een
lekkere, verrassende dagschotel.
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Holle Bolle Gijs Korte Mare 34

2312 NN Leiden

T : 071 7504160

