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SPELLENSPECIAALZAAK 

 

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

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

Donderdag avond MtG draft en casual play. 
   Andere ccg's spelers zoals van Cardfight! Vanguard zijn uiteraard ook welkom. 
   Wargames - kom een battle Warhammer, Warmachine of een ander spelsysteem  
   spelen tegen andere spelers. 
 
Vrijdag avond  Ben jij een bordspel fanaat? Of vind je het leuk om tijdens een leuk spelletje te  
   socializen? 
   Dan is dit de avond voor jou! 
   Neem je favoriete spel mee, of leen één van onze spellen uit onze demo- 
   spellenkast. 

 

Op vertoon van de Duivelsei ledenpas -  10% korting* 
 
 
Adres  Oude Herengracht 11a, 2312LN Leiden (loopafstand van de Pelibar) 
website www.tafelridder.nl 
facebook https://www.facebook.com/#!/DeTafelridder 
 
*Geld niet voor tweedehands spellen en aanbiedingen 
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Colofon Nothing else matters
Net als veel andere commissies is de Redactie in het begin 
van het collegejaar altijd in rep en roer: mensen gaan weg, en 
mensen komen erbij. Sabine, Luc, Juriaan en Anna hebben ons 
verlaten. Ook Sanne vond dat het tijd was voor iets nieuws, 
maar wilde voor deze editie nog een laatste keer een artikel 
schrijven. Om ons te versterken kwam een flinke host 
nieuwe leden: Aryan, Esmée, Emma en Tim. Met 
deze nieuwe Redactie werd het tijd voor een nieuwe 
Spelduivel. Ja, hij is wat later en misschien wat 
korter dan normaal, maar het is nog altijd de oude, 
vertrouwde Spelduivel. Nothing else matters.
Zoals altijd staat de Spelduivel vol met artikelen over 
bordspellen en games, verslagen van activiteiten, 
bekende rubrieken en ter variatie een paar artikelen over 
geheel andere onderwerpen. Sla het blad open en lees alles 
door - of ga direct voor het huisdierenhoekje en de Rapunzel als je te weinig energie hebt 
om te lezen en als de rest voor jou niets uitmaakt. Hoe dan ook: veel plezier!

         Oscar van Put ten
                             Hoofdredacteur

Redactioneel
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ActiviteitenHet bestuur

De legende luidt dat het Duivelsei meer 
spellen heeft dan leden. Hoewel daar over 
te twisten valt, zullen de meeste mensen het 
er over eens zijn dat Het Duivelsei VEEL 
spellen heeft. Maar waar komen al die spellen 
vandaan? Het antwoord: spellenbeurzen, 
met SPIEL aan de leiding! Ook dit jaar ging 
het bestuur weer met een afvaardiging van 
Duivelseitjes naar SPIEL om de nieuwste 
spellen voor de vereniging uit te proberen. In 
deze rubriek lees je een verslag van SPIEL en 
de buit die mee terug genomen is.
Tekst: Emma Verweij

Wat is SPIEL?
Sinds 1983 komen één keer per jaar 
alle bordspelliefhebbers samen in 
Essen, Duitsland, om naar de grootste 
bordspellenbeurs ter wereld te gaan: SPIEL. 
Op SPIEL worden ieder jaar veel nieuwe 
bordspellen uitgebracht en voor het eerst 
aan het publiek getoond. Er zijn zes grote 
zalen met spellenkraampjes en tafels om 
spellen op te spelen. SPIEL duurt vier dagen, 
maar zelfs dat is bij lange na niet genoeg tijd 
om ook maar een fractie van alle spellen te 

proberen. Dit jaar ging het bestuur net als 
andere jaren met een kleine delegatie van 
Het Duivelsei op zaterdag en zondag naar 
SPIEL.

De reis
Al om 7 uur  ’s ochtends verzamelden 
rillende Duivelseitjes zich in het donker op 
Leiden Centraal, om de drie uur durende 
reis naar SPIEL te beginnen. In sommige 
auto’s werd metal gedraaid, en andere 
veranderen in kleine karaokebarretjes; met 
veel Duivelseitjes in één auto verveel je je 
niet snel. Al op het moment dat de auto’s 
in de buurt van Essen kwamen, werden de 
parkeerplaatsen (het zijn er erg veel) voor 
SPIEL aangegeven. De Duivelsei-auto’s 
kwamen op parkeerplaats 10 terecht. Na een 
korte busrit van de parkeerplaats naar SPIEL 
zelf, kon het spellenfestijn beginnen…

Spellen testen
De eerste fase van SPIEL is keuzestress. 
Je komt binnen in één van de zalen en je 
moet bepalen aan welke tafel je gaat zitten. 

Misschien loop je met iemand mee die een 
strak plan heeft, of heb je zelf van tevoren 
onderzoek gedaan naar welke spellen je wilt 
zien. In ieder geval kies je uit de honderden 
spellen dát ene spel dat je nu graag wilt 
proberen, en vervolgens zoek je op waar je 
heen moet. Je hebt je een weg gebaand door 
de mensenmassa, en je bent bij het juiste 
kraampje aangekomen tot je grote vreugde, 
maar dan… blijken alle tafels vol te zitten. 
Daar ging je planning! Vervolgens beland 
je aan een tafel met een spel waar je geen 
voorkennis van hebt. En wat blijkt: het een 
fantastisch spel! Je bent zelfs zo enthousiast 
dat je direct een bestuurslid belt om te 
smeken of dit spel toch alsjeblieft terug mee 
naar Leiden mag (of je koopt het natuurlijk 
voor jezelf!). 

Overnachting
Na een enerverende dag op SPIEL kom je 
eindelijk in het hotel aan. Je ligt met een 
aantal andere Duivelseitjes op een kamer 

en je bent ontzettend moe na een dag vol spelletjes spelen. Dan 
zit er natuurlijk maar één ding op: nog meer spelletjes spelen! Er 
zijn waarschijnlijk al aankopen gedaan die alvast gespeeld moeten 
worden, tot de slaap het toch overneemt. De volgende ochtend moet 
je immers weer vroeg op!

Eten op en rond SPIEL
Allereerst: ontbijten! Op een paar minuten lopen van het hotel is 
een klein bakkertje, dat allerlei verse lekkernijen verkoopt. Schrik 
niet van de lange rij, die staat er iedere dag en hij loopt snel genoeg 
door. Ook op SPIEL kun je wat eten halen, voornamelijk in de lange 
galerij tussen de zalen in. Verder gaan de Duivelseitjes op zaterdag 
en zondag met elkaar uit eten, zo ook dit jaar. Op zaterdag stond 
pizza op het menu, en zondag was een restaurant voor onbeperkt 
wokken in Essen zelf de bestemming. En dan komt ook de zondag 
ten einde. SPIEL is weer voorbij, maar gelukkig kun je daarna op 
Duivelsei nog genoeg genieten van de spellen die gekocht zijn. 

De buit
Tot slot de buit van SPIEL 2019 even op een rij:

Where am I? Alice in a Mad Tea party
Je bent net als de andere spelers uitgenodigd op een legendarische 
“Tea Party” uit Alice in Wonderland, en je wil natuurlijk op de plek 
gaan zitten aan tafel met het meeste en mooiste servies. Maar dat 
willen je tegenstanders natuurlijk ook!

Dice upon a time
Er was eens… een setje dobbelstenen, dat jouw lot als speler ging 
bepalen. Je baant je met elkaar of tegen elkaar een weg door de 
magische wereld van de gebroeders Grimm. Je volbrengt kleine 
missies en verzamelt items, zolang je dobbelstenen het toestaan.

Noctiluca
Geef je liever geen dobbelstenen uit maar verzamel je ze juist graag, 
dan is Noctiluca de nieuwe aanwinst waar jij blij van wordt. In dit 
spel vul je zakjes met de juiste dobbelstenen om punten te scoren, 
maar pas op dat je daarmee niet je tegenstanders juist in de hand 
werkt!

Terraforming Mars: Turmoil
Na het grote succes van Terraforming Mars is nu ook een uitbreiding 
gekocht! Met deze uitbreiding wordt het leefbaar maken van Mars 
nog interessanter door een politieke laag aan het spel toe te voegen.

Tsukiji
Je bent de baas van het restaurant, en je gaat naar de vismarkt om 

ingrediënten te halen. Bied op tegen je tegenspelers, zodat je met de 
meeste punten naar huis, of naar je restaurant, gaat.

Ecogon
In Ecogon bouw je door tegels te plaatsen een ecosysteem op, dat 
de dreiging van de mens en natuurrampen moet kunnen doorstaan. 
Speel met of tegen je medespelers, en creëer het natuurlijke habitat 
van waardevolle dieren.

Ascension: Skulls & Sails
Deze nieuwe uitbreiding van Ascension brengt een nieuwe resource 
met zich mee, namelijk bemanning! Naast het basisspel, kun je ook 
bemanning gebruiken om over het bord te navigeren, om zo meer 
macht dan je tegenstanders te krijgen, of misschien zelfs de Kraken 
te verslaan. 

Terramara
Je bent stamhoofd van een klein dorpje, en je probeert macht te 
vergaren in oud-Italië. Verdien meer punten dan je tegenstanders, 
en word de leider van niet alleen jouw dorpje, maar van heel 
Terramara!

Save the Meeples
Heb je je ooit wel eens afgevraagd of de meeples waar je dagelijks 
bordspellen mee speelt het wel fijn vinden om opgesloten te zitten in 
een doos, zonder eigen wil? Spoiler: ze vinden het niet fijn! In Save 
the Meeples verzetten de meeples zich eindelijk tegen de mensen. 
Help ze te vluchten naar een nieuwe planeet, of versla de mensheid.

Dicetopia
In een futuristische wereld stuur jij je geheime agenten wijken van 
een stad in om daar de buurt te domineren. Gebruik de dobbelstenen 
in je voordeel om missies te halen, en eindig met de meeste punten.

Three Wishes
Stel je voor dat je drie wensen mag doen die uitkomen… In Three 
Wishes vecht je met andere spelers om jouw drie wensen uit te 
laten komen. Natuurlijk moet je daarbij iets goeds voor de wereld 
wensen, maar iets leuks voor jezelf kan ook wel toch? Komen jouw 
wensen uit?

Trismegistus: The Ultimate Formula
Kan je steen in goud veranderen? Misschien als je het heel hard 
probeert wel! In dit vrij ingewikkelde spel moet je via je acties de 
juiste benodigdheden verzamelen voor je experimenten. 

SPIEL 2019
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Toen de makers van de MMORPG World of Warcraft aankon-
digden dat ze voor de vijftiende verjaardag van het spel een 
oude editie opnieuw uit zouden brengen zonder alle moderne 
gimmicks, werd dit door veel mensen laaiend enthousiast ont-
vangen… waaronder ook Duivelseitjes! Een grote groep leden 
besloot om op één van de servers van het spel een eigen guild op 
te richten, om samen de reis door Azeroth te maken. 
Tekst: Sanne Habets

Vijftien jaar geleden bracht Blizzard het spel 
World of Warcraft (WoW) 
uit, het vierde spel in de War-
craft-reeks, een serie games die 
zich afspeelt in de wereld van 
Azeroth. In deze MMORPG 
(massively multiplayer online 
role-playing game) kies je een 
character race in één van de met elkaar 
oorlog voerende facties (de Alliance 
en de Horde), waarna je wordt losgelaten in de gigantische 
wereld, waarbij je ernaar streeft om steeds sterker te worden 
en steeds betere items te verzamelen waardoor je nog gevrees-
der zal worden door de andere factie. Het spel bleek een gi-
gantisch succes: het heeft sinds zijn release vele game awards 
gewonnen waaronder “Game of the Year” in 2005. 
Sinds die tijd zijn er echter heel veel veranderingen doorgevo-
erd in zowel de wereld van Azeroth als in de gameplay van 
het spel zelf, waardoor het huidige World of Warcraft heel 
anders is dan hoe het vroeger was. Echter, voor de vijftiende 
verjaardag van het spel besloot Blizzard om een oudere ver-

sie van het spel opnieuw uit te brengen als zijn eigen game, 
inclusief alle bugs die vroeger ook aanwezig waren! Dit spel 
kreeg de naam World of Warcraft: Classic. 

De queue (wachtrij) om in het spel te komen was op de dag 
dat het spel zou uitkomen direct vele uren lang. Echter, dat 
weerhield mensen er niet van om een launch party te or-
ganiseren! Verenigd onder de guildnaam Live to Win (jaja, 

vernoemd naar het liedje) startten op 26 
augustus, vanuit het huis van Joris (in-

game naam Asphorus) en 
Plien (in-game naam Vesta), 
acht mensen hun trip naar 
level 60 bij de Alliance-factie 
op de PVP-server genaamd 
Mograine. Omdat ze zo slim 
waren om zichzelf uren eerd-

er in te loggen, konden ze direct op het 
moment dat de servers live gingen, het 

spel in. Daar ontstond echter wel een probleem: iedereen die 
net begon was level 1, wat betekent dat iedereen tegelijkertijd 
dezelfde quests moest doen! Hierdoor ontstonden de “rijen” 
voor de quest giver, waar jullie ongetwijfeld screenshots van 
hebben zien langskomen op het internet. In plaats van in die 
rijen te gaan staan echter, waren ze slim en liepen ze door naar 
gebieden waar je een hoger level voor nodig hebt, zodat ze 
samen die quests konden tackelen.

In de dagen na de release waren de queuetijden nog altijd on-
verminderd lang. Wilde je spelen, dan zou je je pc uren van 
tevoren al in de wachtrij moeten zetten, anders zou je nooit 
aan de beurt komen. In die tijd waren de meeste mensen ge-
lukkig al de eerste levels uitgegroeid, zodat de begingebieden 
weer vrij kwamen voor andere mensen die hun reis wilden 
beginnen. In die dagen sloten ook andere Eitjes zich aan bij 
de steeds groter groeiende guild. 
Tussen deze spelers zaten ook mensen die nog nooit eerder 
WoW geprobeerd hebben, waaronder ikzelf! Een week na 
release begon ik fris als een Night Elf Hunter met de naam 
Morgle aan een reis waarvan ik vroeger nooit gedacht had dat 
ik eraan zou beginnen. 

The grand return of a The grand return of a 
Classic RPGClassic RPG

Sommige mensen begonnen meteen heel fanatiek met leve-
len. Het maximumlevel dat je kunt halen in de game is level 
60. De eerste persoon van de guild die dat haalde, tikte dit 
binnen enkele weken aan. Deze persoon was een kennis die 
niet bij Het Duivelsei zit (een Gnome Mage met in-game 
naam Insomniac). Deze persoon haalde in iets minder dan 
tien dagen speeltijd in-game (dus iets onder 240 uur) dit be-
geerde level. Het record van het snelste naar level 60 (dus de 
minst gespeelde tijd in-game) binnen de guild staat op naam 
van Jesse, die met zijn Night Elf Druid genaamd Dreamthief 
iedereen voorbij racete.

Samen met de guild spelen is ontzettend leuk. Momenteel 
zijn er nog een man of tien echt actief, waarvan de meesten 
nu level 60 bereikt hebben of dicht bij level 60 zijn. Er wordt 
heel wat afgelachen als we samen dungeons runnen of quests 
completen. Als je in een dungeon zit met Patrick (een Night 
Elf Rogue genaamd Akuran), kun je er op voorbereid zijn 
dat hij er gewoon vandoor gaat als blijkt dat er toch teveel 
vijanden om hem heen staan. Je treft dan opeens je lijk op de 
grond aan terwijl je letterlijk vijf seconden geleden nog niks 
mankeerde. Vervolgens staat hij er grinnikend naast terwijl 
er niks met hem aan de hand is. Als je met mij een dungeon 
in gaat, dan kun je er vergif op innemen dat ik drukker bezig 
ben met praten met mijn pet (een kat genaamd Peter, natu-
urlijk vernoemd naar Peter R. de Vries), dan dat ik met de 
dungeon bezig ben. Daphne vergeet als Night Elf Priest (Za-

doran) mensen af en toe te healen, ondanks dat zij de healer 
is. Dit gebeurt Joris dan weer niet, al klaagt hij dat de hoev-
eelheid schade die hij kan doen met zijn character veel te laag 
is. Jesse’s nieuwe hobby is, naar aanleiding van de introductie 
van beloningen voor het PVP’en, mensen van de andere factie 
urenlang achtervolgen en ze “OK BOOMER” toe te schreeu-
wen als hij ze eindelijk te pakke krijgt.
Vergeet vooral ook niet om iedereen in de party te markeren 

met zijn eigen unieke symbooltje om te laten zien dat ze al-
lemaal bijzonder zijn en er zeker wel toe doen. Je kan geen 
dungeon in gaan zonder duidelijk te maken dat we allemaal 
special snowflakes zijn.
Nieuwe leden zijn altijd welkom bij onze guild, het maakt niet 
uit hoeveel ervaring je met het spel hebt of wat je er precies 

mee wil doen! Het klagen over de Horde en de lange trektocht 
van dungeon naar dungeon is verrassend verbroederend. Je 
hebt niet geleefd totdat je met een veertig man grote party een 
dungeon van drie uur hebt gedaan en samen de sterkste boss 
die momenteel in het spel zit ten onder ziet gaan. Als je lid 
wilt worden, spreek dan Joris of Julius aan, zij kunnen je aan 
de guild toevoegen!

Na vijftien jaar is Azeroth nog net zo leuk als het vroeger was, 
zeker met de herinstallatie van deze classic-versie. De wereld 
is nog net zo groot en mooi als deze altijd is geweest, en er zijn 
vele partijen, elk met hun eigen verhaal. Of je nu houdt van 
PVP, houdt van personages te grinden of dat je dol bent op 
nieuwe werelden verkennen, er is voor ieder wat wils! Wat ons 
betreft is het spel in ieder geval een daverend succes!

“Als je met mij een dungeon in gaat, dan kun je 
er vergif op innemen dat ik drukker bezig ben 
met praten met mijn pet (een kat genaamd Peter, 
natuurlijk vernoemd naar Peter R. de Vries), 
dan dat ik met de dungeon bezig ben.”

SpellenSpellen
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spellen spellen

Apocalyps Preventie Team (APT)
Datum: 28 November 2019
Zaak nummer: 911F12U920J910F12219T
Leidend agent ID: 218.19-14.26 PLS
Tijdsperiode zaak: van 7 oktober 2019, tot 17 oktober 2019
In samenwerking met ZOD (Zombie Opsporing Dienst)

7 oktober 2019
17:50/ Er is een melding binnengekomen van een verdachte samenscholing in de Leidse Hout. Een groep van zo’n 
35 subjecten heeft zich hier verzameld, meer lijken nog in aantocht. Omstanders hebben bevestigd dat de subjecten 
bewapend zijn. Naast diverse zwaarden zijn er ook vuurwapens en meerdere projectielen gespot, in sommige gevallen 
gemaakt van een bijzonder stinkend materiaal.
17:58/ Onder de aanwezigen zijn een aantal bij het APT bekende gezichten opgedoken. Het gaat om een groep bijzonder 
diabolische wetenschappers die al langere tijd in de gaten 
wordt gehouden wegens hun onethische zoektocht naar “het 
zombievirus”. Deze groepering noemt zichzelf ook wel de 
“Apocalypcie”. Ze zien  er bijzonder kwaadaardig uit vandaag. 
Er is om versterking gevraagd om deze samenscholing van 
mensen beter in de gaten te houden.
18:23/ Code rood! Code rood! Er heeft ernstige 
contaminatie plaatsgevonden in de Leidse Hout. Alle 
bewapende subjecten, ook wel “humans” genoemd,  zijn 
zojuist besmet met het zombievirus. Het lijkt erop dat de 
Apocalypcie hier het medicijn voor heeft maar dat zij dit niet 
zomaar afstaan! Alle besmette humans moeten tegen elkaar 
strijden. Diverse humans hebben ingezien dat ze dit met 
hun team alleen niet gaan overleven en ze hebben dealtjes 
gesloten met andere teams. Sommige van deze deals worden 
wat strikter nageleefd dan andere…
19:19/ De strijd is gestreden. Vier ongelukkige mensen wisten de Apocalypcie niet genoeg te behagen en kregen geen 
medicijn. Zij denken vanaf nu blijkbaar alleen nog maar aan “BRAINNZZZ”, want dat is het enige woord wat de door 
ons geïnterviewde zombie nog kon uitbrengen. De epidemie blijft echter niet beperkt tot de Leidse Hout, ook daar vlak 
buiten en op Leiden Centraal vallen nog slachtoffers. Zij worden achtervolgd door hongerige zombies die er met hun 
brein vandoor gaan. Het gevaar is groter dan we dachten, we blijven deze zaak nauw in de gaten houden.

9 oktober 2019
18:19/ Er is vordering in de zaak. Er is zojuist een grote 
toestroom van zowel humans als zombies waargenomen 
richting de Bult. Opmerkelijk is dat er significant minder 
humans zijn dan twee dagen geleden. Deze zijn in de afgelopen 
48 uur ten onder gegaan en hebben zich bij de zombiemassa 
gevoegd. De humans zijn nog ruim in de meerderheid, maar 
het is onrustig. Er heerst een vermoeden dat er een zombie 
zich onder de humans verschuilt, klaar om aan te vallen. Het is 
de original zombie die ongetwijfeld nog flink wat slachtoffers 
gaat maken, maar wie is het?
18:42/ We hebben afluisterapparatuur en verschillende 
agenten verspreid over het terrein om in de gaten te houden 
wat er gebeurt. Het lijkt erop dat de immer kwaadaardige 

Apocalypcie wederom alle humans heeft geïnfecteerd met hun langzaam werkende zombie-virus. Nu hebben twee van 
hen een veilige wandeling geëist! De humans moeten deze twee nu beschermen tegen de hongerige meute zombies door 
wie zij constant worden achtervolgd. De Apocalypcie toont geen genade als Oscar van P.  een schijnbeweging maakt en 
zijn groep humans recht een hinderlaag in leidt. De groep die Annet van den H. moet beschermen vergaat het nog wat 
beter, maar ook hier neemt de spanning toe. De humans kijken elkaar paranoïde aan, wie kunnen ze vertrouwen?
19:07/ Chaos! Paniek! Subject Allard L. is een indrukwekkende kill-streak begonnen. Op een smal pad waar de humans 
geen kant op kunnen toont hij zijn ware ik, een hongerige zombie! Alleen heeft niemand het door? Nee, de humans 
hadden niks in de gaten en binnen enkele seconden is de halve groep niet langer in leven. De original zombie kan 
tevreden zijn.

11 oktober 2019
19:03/ Er is al de hele dag een opmerkelijk gebrek aan activiteit, en dat terwijl het zulk mooi weer is deze avond… 
Verdacht.

15 oktober 2019
18:20/ Een groep zombies loopt verdwaasd rond in het Merenwijkpark. Ze zijn naarstig op zoek naar een locatie die 
“het beginpunt” wordt genoemd. Los daarvan zien de zombies er bijzonder georganiseerd uit voor, nou ja, zombies. 
Sommigen zijn benoemd tot jager, anderen verzamelen zich in groepen en noemen zichzelf “kill-squads”. Het is interessant 
om te zien waar dit heengaat. Voor de toekomst van deze wereld hoop ik dat de zombies zullen falen in hun missie en dat 
de mensheid nog wat langer blijft bestaan.
19:42/ IJdele hoop! Slechts 2 van de 9 aanwezige humans hebben de zombie bazen en de grote horde zombies weten te 
ontwijken. Zij zijn voor nu nog de trotse eigenaar van een brein, maar voor hoe lang nog? Het ziet er niet goed uit voor 
de mensheid…

17 oktober 2019
18:52/ Er hangt een ongewone spanning in de lucht. Bijna alsof iedereen weet dat het einde van de apocalyps nabij 
is. Alleen de elite leeft nog. Vier dappere humans gaan de strijd aan met de massa zombies. Zij moeten rondom de UB 
in leven zien te blijven. Bronnen hebben ons verteld dat ze wel extra power-ups meekrijgen in de vorm van gekleurde 
plastic ballen. Waar de meerderheid heeft gekozen voor de rode bal om de zombies te kunnen stunnen, kiest ene Julius 
K. voor een paarse bal om een complimentje te ontvangen van de commissie. Zal dat enorme voordeel kunnen redden?
19:15/ Helaas voor de humans waren de zombies onoverwinnelijk op 
deze laatste avond. Zelfs het feit dat hij “goed bezig” was kon J. niet redden 
en hij ging als laatste tragisch ten onder. Het einde is nabij. Het zal nu 
niet lang meer duren voordat heel Leiden, Nederland en zelfs de wereld 
overspoeld wordt door zombies. Dit zal het einde betekenen va… Hé wacht 
eens even. De missie gaat weer opnieuw van start alleen nu met andere 
humans? Heksenrij! Onmogelijk! Dit gaat tegen alle feiten in. Ik weet niet 
wat dit betekent. Wat is dit? Wat gaat er nu gebeuren? Wat is het doel? 
Wie ben ik? BEN IK OOK EEN ZOMBIE? WAT ZAL MIJN MOEDER 
DAARVAN ZEGGEN? HEB MEDELIJDEN! IK BEN OOK MAAR EEN 
ARME ZOMBIE! TOON GENA-

Agent 218.19-14.26 PLS is instabiel verklaard, dit onderzoek dient op een later tijdstip voortgezet te 
worden. Misschien tijdens de voorjaarseditie van HvZ?

Tekst: Esmée van Soest
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Geef het stokje door
Leden

We hebben allemaal meegekregen hoe we 
vorig jaar bijna de Peli moesten verlaten. 
Gelukkig werd er een doorstart gemaakt 
waardoor we nog wat langer in onze geliefde 
kelder kunnen blijven. Wat minder mensen 
weten is dat we begin dit jaar bijna alsnog 
uit het gebouw zijn gegooid. In de huidige 
geschiedschrijving staat dat de Eitjes dapper 
hun fort hebben verdedigd met stoten en sla-
gen en vliegende draken, maar slechts enkele 
getuigen, die tot het einde der tijden werden 
gedwongen hun stilte te bewaren, weten wat 
er werkelijk gebeurde die avond.

Met dank aan alle ooggetuigen die hebben bi-
jgedragen aan dit verslag

Het was een nacht die je normaal maar 
eens per eeuw meemaakt. De Eitjes waren 
nietsvermoedend hun befaamde spelletjes 
aan het spelen toen er ineens een myster-
ieus figuur bij de deuropening stond. Door 
de schaduw die in de ruimte viel, keken de 
Eitjes op en het viel stil. 
Het mysterieuze figuur schraapte zijn stem 
en sprak: “Zeg stelletje ordinaire knorren, 
verlaat eens heel gauw deze nieuwe aan-
winst voor onze sociëteit die mijn vader 
gekocht heeft! Hup hup, een beetje tempo!” 
Met arrogante pas stapte de figuur de rui-
mte in, zijn met robijnen ingelegde wandel-
stok fors ronddraaiend terwijl hij de groep 
afkeurend in zich opnam, waarbij de stok 
een paar keer achter een kabel bleef haken. 
Natuurlijk waren er een paar sjaarzen die 
hun lachen niet in konden houden, waarop 
het figuur fancy zijn witte pak strookte uit 
teleurstelling in dit lagere volk. 
Niet bereid zijn aandacht langer te laten af-
leiden door deze ongemanierde muilezels 

vervolgde hij zijn weg door de kelder, naar 
de spelletjeskast aan de muur. Hij ging voor 
de kast staan en zei “Wij gaan een spel spel-
en en jullie mogen kiezen welke, win ik, dan 
moeten jullie dit gebouw verlaten, winnen 
jullie, dan verlaat ik het gebouw en laat ik 
jullie met rust.” 
Een groep eitjes kwam naar voren en stel-
de voor om het conflict op te lossen met 
een eeuwenoude traditie, de meest eerli-
jke spelvorm op deze aarde, iets wat deze 
aangeklede, wijnsippende aap vast nog noo-
it had gezien: “Smash Melee. No items. Final 
Destination. Fox only.” 
De Eitjes en de indringer in pak gingen 
klaar zitten voor de strijd toen er opeens een 
duister figuur binnenliep die de bodyguard 
bleek te zijn, zodoende barstte de strijd los, 
maar bodyguards bleven binnenlopen en 
ze hadden allemaal hetzelfde gezicht. Een 
gezicht dat voor iedereen anders leek, de 
bewakers waren boemannen. De indring-
er schrok aanzienlijk van de binnenkomst 
van de boeman-bodyguards, wat een reactie 
veroorzaakte van de Eitjes die de Smash-
game klaar aan het zetten waren. 
“Snel! Tijd voor operatie Goocheltruc 2, 
grijp de kettingzaag!” Minstens 10 Ei-
tjes haalden hun hoge zwarte hoed van 
hun hoofd af en toverden hun kettingzaag 
tevoorschijn. 
De indringer, uit angst voor wat er ging 
komen, probeerde weg te sprinten uit de 
kelder en schreeuwde de eitjes toe: “ik voel 
mij onheus bejegend door jullie kettingza-
gen, ik ga het tegen mijn papa zeggen!” De 
indringer pakt zijn nieuwe iPhone 11 en dui-
kt achter een tafel weg. Hij begint huilend te 
bellen terwijl hij papa’s geld rondstrooit om 
de Eitjes af te leiden. De afleidingstruc werkt 

uitstekend, de meeste eitjes zijn namelijk 
blut na de afgelopen spellenbeurzen of kun-
nen altijd wel nieuwe computer onderdelen 
gebruiken. 
“Wat is hier aan de hand?”: het Pelibestu-
ur komt binnen om te kijken wat er aan de 
hand is. 
“Heeeelp, heeeelp, jullie zien er uit als re-
delijk volk, bevrijd mij onmiddellijk van dit 
doorgeslagen gepeupel!”, krijst de bal, zijn 
ogen rood van de tranen, volledig in paniek.
Het Pelibestuur wierp een verafschuwde 
blik naar de miezerige indringer en zei 
vervolgens: “Eerder dit jaar besloot het Pe-
libestuur om af te treden, maar het is nu 
duidelijk dat wij de enige hoop zijn om de 
beste vereniging in Leiden, die voor veel 
vreugde en spelplezier zorgt, voort te lat-
en bestaan en een tegenstem verzorgt voor 
alle ballen van Leiden. Driemaal hoera voor 
bridgeclub PAS!”

De slag om de filmzaal
Het Duivelsei Doorgeef Verhaal

Iedere editie van de Spelduivel wordt één van 
onze leden eens goed aan de tand gevoeld. 
De slachtoffers? Die worden steeds door het 
vorige slachtoffer gekozen. Het woord is deze 
keer aan Maarten Schut.
Tekst: Jasmijn Bom

Wat is je favoriete quote?
Mijn favoriete quote is van Douglas Adams 
uit The hitchhiker’s Guide to the Galaxy: 
“In the beginning the Universe was created. 
This has made a lot of people very angry and 
been widely regarded as a bad move.” 

Als je wist dat de aarde over een jaar zou vergaan, 
wat zou je dan nu anders doen?
Ik zou proberen astronaut te worden en naar 
de ISS overgeplaatst te worden. Waarschijn-
lijk zou ik falen, maar ik zou het proberen.
Ik zou er in ieder geval voor zorgen dat ik 
meer dan een jaar zou hebben om te leven, 
want ik wil niet over een jaar dood.

Als je verkocht zou worden in de IKEA, hoe zou je heten 
en wat zou je zijn?
Oef, mijn Zweeds is niet zo goed. Ik ben 
een nachtlampje voor boeken en ik heet de 
chøpskæte bøklåmp. 

Als je in een fictief universum mocht leven met alle 
voor- en nadelen, welk universum zou dat zijn?
Niet Warhammer 42k. Maar wél The Cul-
ture van Iain Banks. Dat is een socialistische 
utopie met supergeavanceerde technologie. 
Er is geen schaarste. Er is genoeg voor ie-
dereen wat men maar wil. Je leeft zo lang als 
je wil, je kunt je ombouwen tot een robot 
als je dat zou willen of tot whatever. En het 
allergrappigste is dat niemand meer moeil-
ijk hoeft te doen met politiek, want alle su-

percomputers zijn zo veel intelligenter dan 
mensen, dat de mensen eigenlijk een soort 
huisdieren zijn van de computers die daad-
werkelijk veel slimmer zijn en alles dus beter 
kunnen.
We zouden behandelt worden zoals wij onze 
huisdieren behandelen. De computers vin-
den het leuk om ons te verzorgen, en het is 
ook absoluut erg schattig als de mensen een 
keer een eigen beslissing nemen.
Dus ik wil een eeuwig levend, supergeluk-
kig, huisdier met alle vrijheden en zoveel 
spullen als ik maar wil zijn.

Als je een product was voor jonge ouders, wat zou je 
zijn en hoe zou je geadverteerd worden?
Postnatale abortus. Ik zou worden gead-
verteerd. ‘Ben je de morning after pill ver-
geten, ben je de abortus vergeten, ben je 
de winkelhaak vergeten, koop dan nu…. 
Maarten!’
Vijf seconden blootstelling aan Maarten is 
genoeg om elke postnatale foetus te abort-
eren. En dan zie je mij zo bovenaan de trap 
een baby naar beneden duwen, de camera in 
kijken en lachen.

Als je een jaar lang iemand anders zou zijn, wie zou 
je kiezen en waarom?

Ik zou het erg grappig vinden om de paus te 
zijn en dan opeens allemaal rare beslissin-
gen te maken. Zoals alle kruizen omdraaien 
en condoomautomaten verplichten in de 
kerk. En dat bisschoppen weer mogen trou-
wen als goedmakertje.

Als je een spel was, welk spel zou je zijn en waarom?
Shoots and ladders. Omdat ik geloof dat al-
les oorzaak en gevolg is en dat er geen vrije 
wil bestaat en dat je alleen maar kan kijken 
hoe het leven zich ontvouwt. 

Waar mogen ze jou ‘s nachts voor wakker maken?
Heel weinig. Ik hou erg veel van slaap. Ik 
weet het, Het volgende Stellaris-weekend! 

Wat is de probabilistisch meest onwaarschijnlijke situ-
atie waarin je je ooit hebt bevonden?
Ik geloof niet in kansen dus ik ga een filo-
sofisch antwoord geven. Ik geloof dat kan-
sen alleen maar iets zijn wat mensen gebrui-
ken omdat we niet alle informatie hebben. 
Dus ik geloof dat alles wat mij overkomen is 
100% waarschijnlijk was. 

Je mag een vraag kiezen om te elimineren. Welke vraag 
kies je?
De vraag over het product voor jonge oud-
ers.

Welke vraag wil je toevoegen?
Als jij terug in de tijd zou mogen reizen en 
dan eeuwig door kunnen leven vanaf dan. 
Waar en wanneer zou je dan heen willen 
reizen?

Wie nomineer je voor de volgende editie?
Sjors van Dijken

Leden
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Elk jaar op Goede Vrijdag wordt de reisvaardigheid van Duivelseitjes 
getest met de Monopolyrace waarin teams 12 uur de tijd krijgen om 
zoveel mogelijk straten in een aantal toegewezen steden in Nederland 
te bezoeken. Een race waarin je afhankelijk bent van je conditie, 
je planningen, je kaartleesvaardigheden – maar bovenal van het 
openbaar vervoer. Vorig jaar deed ik mee en heb ik met team ‘No 
train, no gain’ gewonnen. Dit jaar besloot ik om weer mee te doen – 
zij het met een ander team – om mijn titel te verdedigen...
Tekst: Oscar van Putten

Love Letter
Op Goede Vrijdag, 19 april, stonden we voor station Leiden 
Centraal. Drie teams zouden vanuit Leiden meedoen, met één team 
dat vanuit Eindhoven begon. Ons team bestond uit Joanna, Joëlle, 
Esmée en ikzelf. Hier haalden wij onze mascotte op, een knuffel 
die op elke foto moest om deze geldig te maken; maar daarnaast 
hadden we twee hoeden meegenomen, om onszelf op de foto te 
personaliseren. 
De Monopolycie had negen steden in Nederland uitgekozen; in 
elke stad waren er drie straten te bezoeken. Daarnaast waren er 
een aantal kwartetten verspreid over het hele land. Elk onderdeel 
van het kwartet – bijvoorbeeld speelgoedwinkels, dierentuinen 
of standbeelden – gaf ons punten, met extra bonuspunten voor 
complete kwartetten. 
Om twaalf uur werd het startsignaal gegeven en renden we het 
station in... en gingen daar als een malle fotograferen. Hier waren 
namelijk ook punten te verkrijgen. Verreweg de meeste punten 
waren te verkrijgen door bepaalde straten te fotograferen. Echter, 
de Monopolycie had ons ook enkele kanskaarten gegeven om af 
te ronden: kleine opdrachten waarmee we ook punten konden 
sprokkelen. We kregen namelijk punten voor elke fastfoodketen die 
we fotografeerden. Raad eens wat je heel makkelijk vindt op Leiden 

Centraal?
Toen was het echter tijd om door te gaan naar onze eerste stad, 
Alkmaar – een reis van zo’n anderhalf uur. Die tijd konden we echter 
goed benutten om nog enkele kanskaarten te halen. Zo gingen we 
op de foto met de conducteur en hebben we een spelletje gespeeld in 
de trein. Hier bleek het dat we allevier hadden overwogen om Love 
Letter mee te nemen! (En twee van ons hadden het daadwerkelijk 
gedaan.) 

De route
Eindelijk kwamen we aan in Alkmaar; met een bus gingen we 
naar onze eerste locatie, een standbeeld, en deze hebben we 
gefotografeerd. Systematisch liepen we de rest van de stad af en 
fotografeerden we alle straten die we moesten bezoeken. Onderweg 
vonden we hier weer enkele fastfoodketens en, belangrijk, het getal 
25, een niet-zo-subtiele hint naar het lustrum van Het Duivelsei. 
Ook daar kregen we punten voor: de miniscule hoeveelheid punten 
was het waard om telkens 20 seconden stil te moeten staan voor de 
foto.
Ruim op tijd voor onze trein kwamen we weer aan op het station 
voor onze reis naar Harderwijk. Langzaam werd het duidelijk wat 
voor een moeilijke taak wij voor de boeg hadden. Deze treinreis 
duurde twee uur en had twee overstappen; we hadden meer dan 
genoeg tijd om door te plannen. Oorspronkelijk hadden we gepland 
om ook nog naar Enschede en Rotterdam te gaan, de andere steden 
waar de standbeelden stonden, en het kwartet van standbeelden 
te claimen. Helaas bleek toen dat het standbeeld in Rotterdam 
praktisch onbereikbaar was, in ieder geval als we op tijd terug 
wilden zijn. We hebben uitgebreid gediscussieerd en onze plannen 
werden omgegooid: in plaats van Rotterdam zouden we nog aan 
Apeldoorn een bezoekje brengen.
In Harderwijk sloeg de tijdnood wederom toe. Met een bus gingen 
we naar onze eerste straat, de beruchte Brandaris aan het verre 
uiteinde van het dorp. Vanaf daar hadden we alleen de tijd om 

terug te lopen naar het station; onderweg 
konden we nog een aantal bestemmingen 
fotograferen, maar veel punten hebben we 
daar niet van gekregen. Met slechts enkele 
minuten te gaan kwamen we aan op het 
station; we hadden onszelf een uur gegeven 
in Harderwijk, maar genoeg was dat niet.

Tijdsbesparing
Rond die tijd kregen we het een en ander 
te horen van de andere teams. Eén team 
besloot om de opdrachten te negeren en in 
plaats daarvan naar Zoutelande af te reizen 
– een nobel doel, dat helaas weinig punten 
zou opleveren. Het andere Duivelsei-team, 
zo zouden we later horen, zou haar eigen 
moeilijkheden ondervinden in het oosten 
van Nederland. Daarmee vergeleken leek 
onze positie relatief veilig. Toch wilden we 
niet riskeren dat we tijd zouden verspillen 
en te laat zouden aankomen. Ons korte 
verblijf in Enschede stond daarom in het 
teken van tijdsbesparing.
Volgens 9292.nl konden we het beste een 
overstap van 16 minuten nemen in Zwolle. 
Echter, wij kwamen erachter dat een overstap 
van 3 minuten theoretisch haalbaar was (dat 
we van perron 1 naar 9 moesten rennen, was 
wat minder). Zo hadden we in Enschede een 
kwartier langer. Bovendien bleek dat we met 
een bus naar onze eerste straat konden en 
dan met een tweede bus direct terug. Helaas 
bleek die eerste bus te laat te zijn, waardoor 
we terug mochten lopen; we hebben maar 
een ijsje gehaald om onszelf te troosten.
Toen bleek dat Enschede veel groter was 
dan gedacht. Nadat we alledrie de straten 
gefotografeerd hadden, bleek dat de 
weg terug naar het station erg lang was. 
Bovendien werd het laat, en we begonnen 
honger te krijgen! Maar er waren in de 
binnenstad ook kwartetonderdelen die we 
konden fotograferen. We hadden maar tijd 
voor een van de twee: wat nu? Gelukkig 
hoefden we maar met de helft op de foto, en 
dus zijn we opgesplitst. Ik en Joanna gingen 
in de binnenstad punten sprokkelen, terwijl 
Joëlle en Esmée alvast eten haalden op het 

station. Dat kwam goed uit, en even later 
waren we herenigd op het station, een flink 
aantal punten – en wat avondeten – rijker.

De magische hoed
Na een korte treinreis zonder irritante 
overstap kwamen we aan in Apeldoorn. 
Ook hier hadden we een selectie straten 
te bezoeken. We begonnen met de 
Tienwoningenweg en namen daarvoor 
de bus, gezien de afstand tot het centrum. 
Maar toen we net waren uitgestapt, bleek 
dat we één van onze hoeden, die trouw 
vanaf Leiden was meegereisd, hadden 
achtergelaten! Helaas hadden we weinig tijd 
om te rouwen, en dus gingen we door met 
onze zoektocht naar punten.
We fotografeerden met grote zorg de 
Tienwoningenweg, zodat er precies tien 
woningen zichtbaar waren – een leuke 
toevoeging wat ons extra punten zou 
opleveren. Toen namen we de bus terug naar 
de binnenstad. We stapten in bij dezelfde 
bushalte in dezelfde buslijn, en liepen naar 
dezelfde stoelen... en wat vonden we? Jawel, 
onze verloren hoed! Deze was op magische 
wijze teruggekomen naar ons, en puur 
toevallig waren we weer herenigd. 
Ons verblijf in Apeldoorn verliep verder 
zoals normaal. We fotografeerden nog een 
paar straten en kwartetonderdelen. Het was 
intussen donker geworden, en foto’s maken 
bleek niet zo makkelijk; toch hebben we 
zoveel mogelijk punten geprobeerd te halen. 
Voldaan keerden we terug op het station om 
de trein naar Leiden terug te nemen. Maar 
toen bleek dat onze allergrootste vijand had 
toegeslagen: vertraging.

Revenge of the vertraging
We hadden ons verblijf in Apeldoorn 
zorgvuldig uitgepland, zodat we ruim op 
tijd thuis zouden komen. Maar het bleek 
dat onze trein flink vertraagd was – en nog 
erger, de trein op onze backup-route was 
óók vertraagd. We konden onze relatief 
voorspoedige dag natuurlijk niet eindigen 
zonder één laatste tegenslag. We hadden 
twee uur om terug te komen in Leiden: 
normaal doenbaar, maar nu ogenschijnlijk 
onmogelijk.
We namen de vertraagde trein naar 
Amsterdam Centraal; onderweg speelden 
we nog een spelletje om de tijd te doden. 
We kwamen nog een man tegen die dezelfde 
overstap moest halen als wij. Hij had het 
echter niet zo erg als wij: voor hem stond 

immers geen eeuwige roem op het spel. In 
die trein bleek bovendien dat de vertraging 
alleen maar toenam. Onze krappe overstap 
werd nog krapper. Zouden we nog op tijd 
aankomen in Leiden, of zouden we flinke 
puntenvermindering krijgen?
Even later kwam het antwoord. Toen de 
deuren openden, hadden we minder dan 
een halve minuut om onze volgende trein 
te halen. Maar tot onze opluchting kwamen 
we op hetzelfde perron aan! Haastig staken 
we het perron over en doken we de Sprinter 
in die ons naar Leiden zou brengen. Zelfs 
de overstap in Zwolle was niet zo heftig 
geweest. Hiermee hadden we ook het 
grootste monster van de Monopolyrace 
verslagen: vertraging.
Om 23:50 kwamen we met dezelfde Sprinter 
aan op Leiden Centraal, en daarmee was 
deze Monopolyrace voorbij. Enkele weken 
later was het tijd voor de prijsuitreiking, 
en wat bleek: wij waren het beste team van 
Het Duivelsei! Helaas waren wij niet de 
winnaars: het team uit Eindhoven had meer 
punten gehaald dan wij. Komend jaar wordt 
de Monopolyrace weer georganiseerd, en 
dan hoop ik mijn titel terug te winnen.  

Monopolyrace
Activiteiten
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Deze editie hebben we twee speciale gasten: Bob en Suze! Dit zijn de koningspythons die ons Eitjes iedere spelavond voor de filmzaal 
staan op te wachten. Het is echter niet lang dat de slangen hier al hun tijd doorbrengen; tot eerder dit jaar woonden ze nog bij een 
student op het Pelikaanhof. 

Tekst: Aryan Rezaei
Illustratie: Max Kuivenhoven

Vaak liet hij ze los op zijn kamer, maar zoiets pakt niet altijd even goed uit; de student raakte de slangen regelmatig kwijt: onder een 
kussen, in zijn bed, noem maar op. Het moet je maar overkomen, een slang in je bed! Maar op een dag bracht de wat nieuwsgierigere 
Suze haar avonturen naar de binnenplaats van het Pelikaanhof; een 
studente vond haar op een late avond buiten en belde de dierenam-
bulance. Uiteindelijk zijn Suze en Bob geadopteerd door het bestuur 
van de Pelibar en leiden ze een gelukkig bestaan in de gang voor de 
filmzaal; hier kruipen ze graag rond in hun bosachtige kast. Tijdens 
een spelavond kun je altijd even hallo zeggen tegen de reptielen. 
Althans, als ze tegen die tijd nog wakker zijn, want Bob en Suze lijken 
de late uren het liefst rustend in de holle boomstronken door te bren-
gen die in hun kast liggen. 

huisje boompje beestje

De Game Bros

In- en verkoop tweedehands games en consoles.

10% korting met de code ‘Duivelsei’

www.degamebros.nl

info@degamebros.nl

22 oktober was de laatste bakwedstrijd waar Esmée met overtuiging heeft gewonnen! De Nomcie vond dat dit recept bekendgemaakt 
moest worden bij Eitjes! Daarom krijgen jullie hier het recept van Esmée! De taart (of meerdere cupcakes) bestaat uit drie onderdelen: de 
tulbandcake, de vulling en het glazuur! 

De cake

3 dl zonnebloemolie
6 eieren
+/- 400 gr geraspte wortel
300 gr lichtbruine basterdsuiker
350 gr zelfrijzend bakmeel
3 tl bakpoeder
2 tl speculaaskruiden

Mix de eieren met de zonnebloemolie en 
de basterdsuiker tot een egaal mengsel. 
Het zelfrijzend bakmeel en het bakpoeder 
worden daaraan toegevoegd en als laatste 
gooi je de speculaaskruiden en de wortel 
erdoorheen. Dit geheel giet je in de tul-
bandvorm voor de buitenkant van de cake!

Tip van Esmée: stop wat fijngehakte stukjes 
ananas in je deeg, dan droogt het minder 
uit!

De vulling

+/- 150 gr lichtbruine basterdsuiker
+/- 50 gr boter
grof gehakte walnoten (naar smaak toevoe-
gen)

Mix de basterdsuiker en de boter door 
elkaar tot een glad mengsel en roer de 
walnoten er doorheen.  Het moet een dikke 
suikerige pasta worden die de hele cake 
opvult. Zorg vooral dat het niet te boterig 
wordt maar dat de suiker wel aan elkaar 
plakt (de hoeveelheden kunnen daarom 
nog lichtelijk afwijken!).

Het glazuur

1 grote reep witte chocolade
poedersuiker (naar eigen smaak toevoegen)

Meng gesmolten witte chocolade met het 
poedersuiker tot een glazuur.

Bak de cake af (60 à 70 minuten op 170 
graden voor de grote taart variant) en laat 
hem afkoelen.  Doe dan de vulling er in 
en bedek de buitenkant met glazuur en 
TADA! Als hij klaar is moet je wel even 
Esmée laten proeven natuurlijk.

De slangen van de Pelibar
Huisdierenhoekje

Het Bakwedstrijd Recept van Esmée
Nomcierecept 
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spellen spellen
Games

CrossCode is een game over een futuristische MMORPG genaamd 
CrossWorlds; je speelt als Lea, een nogal gedesoriënteerde speelster 
die haar herinneringen is kwijtgeraakt. Naarmate je verder speelt, 
komen meer herinneringen naar boven en kom je meer te weten over 
de identiteit van het hoofdpersonage. Als je van een goed verhaal met 
tegelijkertijd een uitdaging houdt, dan is dit de game voor jou! 
Tekst: Aryan Rezaei

De personages van CrossCode
Het verhaal van CrossCode begint op een vrachtschip, waar Lea 
enige training ondergaat, voordat ze de werkelijke “overworld” 
van CrossWorlds betreedt. Al snel ontmoet je een paar opvallende 
personages. Je hoeft geen stap buiten de tutorial dungeon te zetten 
of je hebt een rivaal gevonden: de dramatische, door gerechtigheid 
geobsedeerde speler onder de naam Apollo beschuldigt Lea er 
zonder enige aarzeling van te hebben gecheat omdat haar level 
vanwege de training eerder hoger is dan op dat punt mogelijk zou 
zijn. 
Daarnaast raak je per toeval bevriend met de Franse Emilie. Met haar 
zul je veruit het grootste deel van je avontuur beleven, dus bereid je 
voor op een overweldigend enthousiasme voor laserbruggen, een 
overdreven angst voor insecten en, als ik een beetje m’n best doe om 
mijn vage herinneringen aan deze taal op te halen, le français. 
De personages zijn uitstekend geschreven; het zijn geen monotone 
holtes die zich vaag als mensen gedragen, maar geloofwaardige, 

realistische karakters. Een mooi voorbeeld hiervan is de passieve 
dialoog die zo nu en dan verschijnt als je een beetje rondloopt. 
De game-in-een-game-setting maakt plaats voor personages om 
commentaar te geven op CrossWorlds (met natuurlijk een gezonde 
dosis internethumor) en wat te vertellen over hun leven buiten 
de game. Dit zijn de dingen die de personages zo kleurrijk en 
interessant maken. 

De wereld van CrossWorlds
CrossWorlds heeft alles wat je van een rijke overworld kan vragen; 
van gevarieerde gebieden die wat weg hebben van de speelse stijl 
van Nintendo-games, tot uitdagende mini-bosses en puzzels, er is 
van alles wat. 
Aan het eind van ieder gebied staat een grote dungeon, steeds in het 
thema van één van de vier elementen Heat, Cold, Wave en Shock. De 
dungeons zijn altijd opgedeeld in twee delen en bestaan uit kamers 
met monsters en kamers met, jawel, ieders favoriet: puzzels. Aan het 
begin van een dungeon heeft de speler nog niet het bijbehorende 
thema-element en zal de moeilijkheid in de monsters zitten, die 
veelal slechts voor dit element een zwakte hebben. Halverwege 
verkrijgt de speler het element ook daadwerkelijk. Dit is waar de 
nadruk omslaat op de puzzels; deze kunnen vrij complex worden, 
maar daarvoor hebben we natuurlijk het internet! 
Al in al vallen de dungeons mij niet zo in de smaak; hoewel ze een 
goede manier zijn om de speler te laten wennen aan het nieuwe 
element, zijn ze allemaal eigenlijk een beetje langdradig. Gelukkig is 
er aan het eind altijd een dungeon boss om de actie weer een beetje 
op te voeren. 

Immersie
Waar de welgeschrevenheid van de personages van CrossCode 
werkelijk opvalt, is verrassend genoeg in de dungeons; terwijl je 
normaalgesproken met andere personages CrossWorlds verkent, 
kun je hier slechts in je eentje in. Hoewel de dungeons zeker 
een interessante uitdaging kunnen zijn, brengt het een zekere 
eenzaamheid naar boven: je raakt gehecht aan de personages—de 
schrijvers hebben weten te repliceren hoe het voelt om met een paar 
vrienden een MMO te spelen. 
Niet alleen in de personages wordt dit enigszins nostalgische 
gevoel belichaamd; de wereld van CrossCode zelf is voor een 

buitenstaander eigenlijk al lastig te 
onderscheiden van die van een echte MMO: 
overal in CrossWorlds lopen spelers rond en 
hebben deze ook onderlinge dialogen—je 
bent in de overworld nooit alleen. Dit alles 
samen doet je soms vergeten dat je geen 
MMO speelt. 

Combat
De combat in CrossCode is erg bevredigend; 
mobiliteit lijkt een prioriteit te zijn geweest, 
want bewegen in deze game is enorm snel 
en vloeiend. Vooral de manieren waarop je 
vijanden in elkaar kunt slaan zijn divers; je 
kunt zowel van een afstand aanvallen met 
minder kracht, als dichtbij met een groter 
gebied van impact en een grotere kracht. 
De kunst is om je aanvallen van korte en 
lange afstand aan de hand van dashing en 
blocking te balanceren om ook vijandige 
aanvallen te ontwijken. Lastig is het zeker, 
maar als je het eenmaal onder de knie hebt 
geeft het een behoorlijke kick. Dit vanwege 
de vele flashy effecten die je krijgt wanneer 
je een vijand raakt of een aanval blokkeert, 
en bovendien door de zogenaamde 
“Combat Rank”; deze stijgt naarmate je 
meer monsters verslaat zonder te stoppen 
en doet drop rates stijgen. Geloof me, zo’n 
streak kan bijzonder lang doorgaan. 
Naast haar normale aanvallen kan Lea ook 
“Combat Arts” gebruiken. Dit zijn krachtige 
moves die via de skill tree ontgrendeld 
kunnen worden, met voor ieder element 
een unieke werking. Zo is er bijvoorbeeld 
een geavanceerde Combat Art waarmee 
Lea een gigantische ijspegel uit de grond 
laat komen, die krachtig genoeg is om 
veel monsters in één keer om te leggen. 
Voor zulke spectaculaire aanvallen zul je 
natuurlijk wel tot de late-game moeten 
wachten, maar gelukkig zijn de iets minder 
coole voorlopers al vroeg toegankelijk. 

Verdere ontwikkeling van Cross-
Code
Het team achter CrossCode is nog niet klaar 
met de game; updates zijn nog in volle gang. 
Eerder dit jaar kwam de arena-update uit: 
aan het eind van de game krijg je toegang 
tot de arena, waar je opnieuw de dungeon 
bosses en mini-bosses kunt uitdagen in een 
boss rush, met als beloning onder andere 
cosmetische items. Niet zomaar cosmetische 
items hoor—want er zitten schattige diertjes 
tussen die je overal volgen! Dat alleen al zou 

eigenlijk al genoeg reden moeten zijn om 
CrossCode te spelen. 
Onlangs is ook New Game Plus toegevoegd, 
met opties om een nieuwe save file nog 
uitdagender of een stuk makkelijker te 
maken nadat je de game hebt uitgespeeld. 
Verder zit een Switch-release er aan te 
komen en is het team van plan om een 
uitgebreide post-game DLC uit te brengen, 
maar dat laat nog even op zich wachten. 

De community en het develop-
ment team
Duidelijk is in ieder geval dat de developers 
veel om hun game en de community geven; 
op hun Discord-server zijn ze altijd actief en 
daarnaast livestreamen ze zo nu en dan ook 
de ontwikkeling van nieuwe content. De 
gezellige kleine fanbase is als een kers op de 
taart van CrossCode. 
CrossCode verdient het werkelijk een hidden 

gem genoemd te worden; de personages en 
het verhaal zijn op prachtige en intrigerende 
wijze geschreven, en de combat is 
uitzonderlijk soepel. De expressieve visuele 
stijl en boeiende schrijfstijl maken het 
daarbovenop een ervaring die je niet snel 
zult vergeten. Ten slotte voegen het gedreven 
team achter de game en de liefhebbende 
community alleen maar toe aan het mooie 
van CrossCode. Deze game is een must voor 
liefhebbers van RPGs!

EEN GAME IN EEN EEN GAME IN EEN 
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Genre: historische fictie/ romantiek
+ leest makkelijk weg
+ voelt erg realistisch

Dit boek is een fictief memoire over een fictieve 
hollywood actrice. Je volgt haar haar hele lev-
en aan de hand van alle mannen met wie ze ooit 
getrouwd was. Je volgt de actrice vanaf de jaren 
50 tot en met nu en je leeft mee met alle ups-and-
downs die ze meemaakt. Het is een verhaal over 
Hollywood en over faam en wat dat met een mens 
doet, en hoe mensen er alles aan doen om maar 
beroemd te worden en te blijven. Maar het is ook 
een verhaal over liefde en vriendschap en hoe die 

twee dingen een mens helpen door het leven te 
komen.

Dit is een boek dat ik binnen ongeveer 24 uur 
heb uitgelezen en direct heb doorgegeven aan een 
vriendin omdat ik graag de vreugde die het me 
gaf wilde delen met anderen. Ik kon me zo goed 
relateren aan de hoofdpersoon ook al is ze af en 
toe een nogal naar persoon. Maar fouten die er 
worden gemaakt voelen erg menselijk, bijna alsof 
Evenlyn Hugo een echt persoon was. Het is een 
perfecte combinatie tussen drama, romantiek, 
hollywood-vibes en realisme.

Genre: Fantasy
+erg lang
+veel verschillende verhaallijnen

Dit boek speelt zich in een wereld met enorme 
klasse verschillen, hoe lichtere kleur je ogen zijn 
hoe hogere rang je hebt. Het  volgt meerdere per-
sonages. Kaladin is een slaaf met donkere ogen 
en droomt ervan om weer een soldaat te worden. 
Shallan is een jonge vrouw die probeert academ-
icus te worden en Dalinar is de broer van de 
overleden koning en wordt belagen door allemaal 
visioenen waardoor iedereen denkt dat hij gek aan 
het worden is.

Dit jaar heb ik Brandon Sanderson compleet ont-
dekt, ik had eerder al in het jaar de Mistborn serie 

gelezen die ook geweldig was. Daarna ben ik be-
gonnen aan deze serie, genaamd de stormlight ar-
chive. Dit is een massieve fantasy serie die ik echt 
aanraad als je je helemaal in een andere wereld wil 
storten en houdt van lange gecompliceerde verh-
alen.
Ik vind zelf deze boeken zo geweldig omdat de 
wereld zo groot is en je uren en uren in kunt stop-
pen. Ze zijn ook erg goed geschreven en de mani-
er waarop Sanderson zijn magic system opzet en 
uitlegt is subliem. Een laatste ding van dit boek is 
iets wat je niet zo vaak meer tegenkomt in volwas-
sen boeken, namelijk illustraties. Dit boek heeft 
namelijk illustraties bij het verhaal. Het zijn er niet 
zo veel, maar ze zijn wel echt prachtig, en maken 
het hele plaatje compleet.

op zoek naar het perfecte boek

Terugblik op 2019 via boeken

Het is het einde van het jaar en dat betekent dat we weer kunnen gaan terugkijken naar hoe het jaar is geweest. In dit artikel ga ik dat doen 
aanhankelijk van boeken! Ik heb een speciale liefde voor boeken en die wil ik graag met jullie delen. Ik deel 5 mini-reviews over een aantal 
boeken die ik dit jaar heb gelezen en van heb genoten. 
Tekst: Jasmijn Bom

The seven husbands of evelyn hugo van Taylor Jenkins Reid

The Way of Kings van Brandon Sanderson

Genre: fantasy
+ erg grappig
+ absurd

God bestaat. Net zoals de duivel. Fossielen zijn 
stiekem gewoon een grote grap van God die pale-
ontologen nog niet ontdekt hebben. Dit boek gaat 
over een engel en een gevallen engel en over de 
opkomende armageddon die al honderden jaren 
verwacht word. 
Dit is absurd, verwarrend, chaotisch maar een oh 
zo leuk boek. Het is erg geestig geschreven en het 

verhaal gaat van hot naar her, máár op een goede 
manier. 
Je komt tijdens het lezen een grote range aan per-
sonages tegen die allemaal hun eigen gekke trekjes 
en leventjes hebben, en ze passen allemaal perfect 
in het grote plaatje.
De manier van schrijven en absurdheid past een 
beetje in het straatje van ‘the hitchhikers guide 
to the galaxy’ van Douglas Adams, waar ik ook 
ontzettend van heb genoten. Het is bijna een genre 
op zichzelf. Als je van humor of van absurdheid 
houdt dan zou ik dit boek zeker aanraden.

Genre: YA Fantasy
+ vol met plezier
+ verslavend

Deze is misschien een beetje flauw dat die ertus-
sen staat, het is namelijk een tweede deel in een 
serie. Het eerste boek heet Carry on is een Harry 
Potter-esque verhaal over leerlingen op een school 
waar magie het lesonderwerp is. Dit is het tweede 
deel en hierin gaan een aantal van de leerlingen 
verder met hun avonturen, ze gaat op een roadtrip 
naar De Verenigde staten. Het leuke hieraan is dat 
de wereld die in het eerste boek is ontstaan wordt 
verplaatst naar Amerika waar alles toch net een 
beetje anders werkt, wat erg leuk is om te zien. Het 

magic system in deze wereld is afhankelijk van cli-
chés; woorden en spreekwoorden die veel worden 
gebruikt zijn de spreuken die de tovenaars kunnen 
gebruiken. En als ze dus naar een ander land gaan, 
zijn er dus ook andere clichés en andere spreuken.

Dit is een boek wat erg makkelijk weg leest en 
erg makkelijk is om je in te verzinken. Ik ben 
persoonlijk een grote fan en heb genoten van elk 
hoofdstuk in dit boek. Het is een echt feelgood 
soort verhaal. Natuurlijk als je dit boek wil lezen is 
het verstandig om gewoon bij het begin te begin-
nen, maar dat is het ook echt waard. 

Genre: Graphic novel
+ Prachtige illustraties
+ uniek

Dit is even iets anders in dit lijstje, dit is nameli-
jk een graphic novel en niet een leesboek. Beetje 
anders, maar even leuk. Deze gaat over een relat-
ie tussen twee meisjes wat niet helemaal lekker 
loopt. Een van de meisjes, Laura-Dean, is namelijk 
erg nonchalant en neemt de relatie absoluut niet 
serieus. En dat is natuurlijk een hele vervelende en 
hopeloze situatie voor het andere meisje. En haar 
volg je dan ook in haar reis om dit allemaal op te 
lossen.

Nu vind ik het verhaal van dit boek leuk maar het 
nog belangrijker. De illustraties. Alles is getekend 
in zwart, wit en roze. Misschien een verrassende 
kleur erbij maar toch echt heel erg mooi. Nu ben 
ik misschien lichtelijk bevooroordeeld hierover 
omdat ik roze een mooie kleur vind, maar ook als 
dat niet zo is, is het nog steeds erg goed uitgew-
erkt. De illustraties 
zijn namelijk naar mijn smaak echt ademben-
emend. Heel veel pagina’s zou ik gewoon zo op 
mijn muur willen plakken omdat ze zo mooi zijn. 
En dat vind ik dan ook de magie van dit boek, elke 
pagina is geweldig om naar de kijken en je raakt 

Wayward Son van Rainbow Rowell

Laura Dean Keeps Breaking Up With Me van Mariko Tamaki

Good Omens van Terry Pratchett & Neil Gaiman

Boeken
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Holle Bolle Gijs zijn slogan “Heerlijk Betaalbaar en Gezellig” 

opnieuw eer aan met de introductie van de dagschotel. 
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lekkere, verrassende dagschotel. 
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Rapunzel
Door Laurens van der Beek

Rapunzel

Horizontaal 

1. Beest wat door weer en wind poorten 
sloopt (8) 
2. Engelsen klooien met dit metaal (7) 
5. Deze dwangmatige handeling bij het 
toiletteren is slecht voor het milieu 
7. Terwijl hij daar boven light, raakt een 
accu weer vol (7) 
10. Virus wat voorkomt in berichten, 
maar toch al bestond vóór de eerste com-
puter (8)
11. Inwijding voor werknemers bij de 
plantsoenendienst (11)

14. Bij koehandel zorgt hij voor de nieuwe 
koeien(kaarten) (8) 
15. Periode waarin gebakken wordt bij een 
snackbar (7) 
17. Adelijke mol (5) 
18. Messentrekkers dineren hier graag (10) 
19. Dit dier acht etter met name een onderdeel 
van zichzelf (7) 

Verticaal 

1. Kookgerei voor een dief (8) 
3. Schilderij over het belangrijkste voornemen 
van Willem de Zwijger (9) 

4. Drogreden die veel gebruikt wordt door land-
bouwers (7) 
6. Het is zaak dat iemand ziet wie er koning 
wordt (12) 
8. Wanneer het papieren jaar zich vordert, zijn 
veel mannen dit ook (8) 
9. Hierop ligt de focus bij vuurbestrijding (9) 
12. Een kerkdienst verstoren door dit te doen? 
Dat is crimineel (7) 
13. Plakkerige Jagers (8) 
16. De uitslag van die Engelse peiling staat als een 
paal boven water! (4) 

Hij is er weer! De Rapunzel! De vorige is juist opgelost door Vita en Joanna! Eeuwige roem en 
glorie voor hen!! Heb jij de oplosing voor deze rapunzel? Stuur hem naar redactie@duivelsei.nl! 
Veel plezier. 




