
Hoe maak ik een achtergrond. en wat moet je hierover weten. 

 

Achtergrondverhaal 

We motiveren spelers om een achtergrondverhaal te schrijven voor hun personages. Volgende bonus verdien je 

bij het insturen van je persoonlijk achtergrondverhaal van je eigen personage: + 5 start EP (ervaringspunten) 

Waarom een achtergrond? 

Een achtergrond kan spelleiding gebruiken om een verhaal vorm te geven en jou personage in kan verwerken. 

Zo kunnen er dingen zijn die er gebeurt zijn in je achtergrond die dan plotseling in het verhaal kunnen op duiken. 

Hoe begin ik aan mijn achtergrond? 

• Begin met je naam 

• Van waar ben je? je dorp, je familie, vrienden 

• Wie ben je? 

• Wat ben je? 

• Heb je iets meegemaakt in je verleden? 

• Waarom ben je hier? 

• Heb je een bepaald symbool dat je draagt en wat is de betekenis? 

• Heb je een bepaald ding bij je en waarom? 

• Wat wil je bereiken? 

• Heb je vijanden en waarom? 

 

Je naam? 

Kies een naam die past bij je eigen persoonlijkheid , of gewoon een naam die je leuk vind. op de website bij elk 

volk staat een tool waarin je typische namen kunt zoeken. maak het niet te moeilijk voor jezelf. 

Van waar ben je? 

Uit welk dorpje kom je je mag deze zelf verzinnen. En je mag deze beschrijven. Wie kende je in dat dorpje? met 

wie trok je daar op? 

Enz… hoe meer je verteld over het dorp en de inwoners hoe meer je zelf kan vertellen tegen andere spelers en 

figuranten . 

En wie weet komen we ooit eens iemand van je dorp tegen . of komen we misschien zelfs in je dorp terecht. 

Let op ! : maak je dorp niet te groot alle dorpjes uit roanoke zijn betrekkelijk klein ongeveer max 50 personen. 

Gebruik eventueel je volkskennis om je te helpen. 

Volkskennis? 

Op het moment dat je je personage hebt gemaakt mag je altijd je volkskennis vragen hierin vind je nog meer info 

over je gekozen volk deze info is enkel bedoelt voor jou. 

Wie ben je? wat ben je? 

Vertel eens wat meer over jou personage. 

Ben je een krijger, magiër, genezer, ambacht, priester, vagebond. 

En waarom ben je dat geworden? Wat vinden andere van je? Wat heb je al gedaan? Was je vader /moeder dat 

ook? 

Enz. … 

Welk karakter ben je wordt je rap boos ? zijn er dingen waar je bang van hebt? Zijn er dingen waar je net iets 

meer over weet? 

En waarom? 

Heb je iets meegemaakt in je verleden? 

Het is altijd leuk voor spelleiding als je al iets hebt meegemaakt, of je broer ,zus ouders of dorp. 

• Tip: hou het klein? Hiermee bedoel ik maak er niet van er is een grote oorlog uitgebroken en wij zijn 

het enige dorp dat het overleefd heeft 

• Tip: hou het realistisch en haalbaar? Dus niet en toen kwam er een ruimteschip en die heeft iedereen 

ontvoerd 

• Tip: zorg dat we er nog iets mee kunnen doen? Bv toen ik terug kom van de jacht merkten we plots dat 

ons huis in brand stond mijn zusje was verdwenen. Dagen lang hebben we sporen gevolgd en plots 

waren deze verdwenen. Ik vermoed dat het goten waren maar ben niet zeker. We hebben 1 belangrijk 

iets gevonden een stuk doek met een symbool  dat lijkt op een veer. Ik zal niet rusten voor ik mijn zusje 

gevonden heb en de daders bestraft zijn 



Wat is minder goed: na een jacht zag ik mijn huis in brand staan en net een 15 goten die mijn zus mee 

sleurde ik ben erop gesprongen heb ze allemaal dood gedaan en dan ben ik naar hun dorp gegaan en heb 

ze daar ook allemaal dood gedaan. 

• Tip: je bent niet superman, je kan niet in je eentje een heel dorp uitmoorden, je kan niet vliegen, je bent 

geen koning, of superrijk, je bent geen aanvoerder van een mega leger, en je hebt ook geen magische 

wapens bij. 

• Tip: hou rekening met je vaardigheden. Waarom heb je bv afslachten Kelten , je kan niet vertellen dat 

je een smid bent in je achtergrond als je geen metaal bewerking hebt, je kan niet zeggen ik heb een tekst 

gevonden en heb daarin iets gelezen, als je niet kunt lezen en schrijven 

Extra vragen die je personage meer diepgang kan geven: 

• Waarom ben je hier? 

• Heb je een bepaald symbool dat je draagt en wat is de betekenis? 

• Heb je een bepaald ding bij je en waarom? 

• Wat wil je bereiken? 

• Heb je vijanden en waarom? 

 

• We kunnen je achtergrondverhaal (of delen ervan) afkeuren als we vinden dat het absoluut niet 

strookt met de wereld of je personage. We zijn hier weliswaar heel fair in en zijn steeds bereikbaar voor 

vragen of mocht je hulp nodig hebben bij het schrijven van je verhaal. 

Vraag hulp aan ouders of aan larpers die je kent ze zullen je wel helpen, 

Laat je zeker niet afschrikken een achtergrond dient enkel maar om jou plezier te vergroten en om je nog 

meer bij het spel te betrekken. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


