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

(buitenspel info ‘OC’, dit is extra kennis voor u. Dit document bestaat niet in het spel.) 

 

 

 

Wat moet ik weten als ik aan mijn personage begin?  

 

Elke personage start met het zelfde aantal punten:    

LP torso   LP ledematen   Ziekteresistentie   Gif resistentie   Focus   

5   3   5   5   10   

 

Elk personage behoort tot een bepaald volk. 

En elk personage behoort tot een bepaalde klasse. 

 

Hoe ga ik te werk? 

Op de eerste plaats kies je tot welk volk je wilt behoren. op de website vind je een korte beschrijving van alle 

volkeren. Lees deze zeker goed door je zal direct zien dat ze allemaal verschillen tonen. 

Welke volkeren zijn er? Dit vind je terug op de website, Je hebt pikten, Germanen, Vikingen, Kelten, goten 

Op de tweede plaats kies je je geloof: elk volk gelooft in 3 goden. Je moet van deze goden minimum 1 kiezen, 

maar je mag evengoed alle drie kiezen of maar 2 

Kan ik zelf goden verzinnen? Nee dat gaat niet. 

Moet ik geloven ? ja als beginnend personage moet je geloven en raden we zelfs aan om ze alle drie te nemen, 

maar min 1 

Op de derde plaats kies je je klasse? Er zijn 6 verschillende klassen elk met zijn voordelen en beperkingen. op de 

website vind je een korte beschrijving van alle klassen. Lees deze zeker goed door je zal direct zien dat ze 

allemaal verschillen tonen. 

Welke klasse zijn er? Je hebt de magiër, de genezer, de ambachtsman/vrouw, de vagebond, de krijger, de 

priester. 

Mag je een 2de klasse kiezen? Dat mag maar dan moet je automatisch 1 ep steken in de vaardigheid 2de klasse. 

Dit raden we af omdat je dan je vaardigheden en keuzes gaat moeten opsplitsen. Met als gevolg dat je nooit zo 

goed kunt worden in een bep. klasse als iemand die maar 1 klasse heeft. 

Mag ik meer dan 2 klasse kiezen? Nee 

Wat als ik een vaardigheid wil van een andere klasse? Dan betaal je 2 ep i.p.v. 1 

Opm: we behouden ons het recht om bepaalde klasse tijdelijk niet meer te aanvaarden of te weigeren 

omdat dit  het beeld van de wereld dat we willen neerzetten kan verstoren. daarom is snel inschrijven de 

boodschap(uiteraard eenmaal aanvaard gaan we dit niet meer wijzigen) 

Op de 4 de plaats kies je je vaardigheden elke klasse heeft zijn eigen vaardigheid lijst deze kun je terug vinden 

op de website, daaruit mag je kiezen welke vaardig heden je wilt hebben. 

Hoeveel vaardigheden mag ik kiezen? 15 vaardigheden want elke vaardigheid van je klasse kost maar 1 punt 

En hoe zit dat met die +5? Als je een achtergrond doorstuurt of van plan bent om dit te doen krijg je 5 ep bij en 

mag je 5 extra vaardigheden kiezen 

En krijgen we niks gratis? Tuurlijk wel je krijgt de volkskennis van je eigen volk gratis. Meer nog als je weet 

wat je wilt spelen mag je deze altijd vragen op roanoke.spel@gmail.com 

dit kan je helpen bij je keuze van vaardigheden of maken van uw achtergrond. 

Ok, maar hoe kies ik het beste mijn vaardigheden? Dat doe je ook best stap voor stap 

Stap 1: kies welk pantser dat je wilt dragen ( we raden aan om maar 1 te kiezen) 

Pantserdracht beenderen 

Pantserdracht bont 

Pantserdracht hard leer 

Pantserdracht malien 

Pantserdracht zacht leer 

  

Let op niet iedereen kan alles dragen!!!! 

Soms zijn er ook voorwaarden!!!! 
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Stap2: kies welke wapens je wilt gebruiken. 

 
Let op niet iedereen kan  alles gebruiken of kiezen !!!! 

Soms zijn er ook voorwaarden!!! 

Mag ik meerdere wapengebruiken kiezen? Ja zolang je er 1 ep voor betaald en je dit kunt vanuit je volk en 

klasse 

Stap3: wil je je lp, zr, gr, focus verhogen 

 

 

Wapengebruik: 1Handig Slagwapen 

Wapengebruik: 1Handig Zwaard 

Wapengebruik: 1Handige Bijl 

Wapengebruik: 2Handig Slagwapen

Wapengebruik: 2Handig Zwaard

Wapengebruik: 2Handige Bijl

Wapengebruik: Bastaardzwaard

Wapengebruik: Blaaspijp

Wapengebruik: Boog 

Wapengebruik: Combinatie I

Wapengebruik: Combinatie II

Wapengebruik: Dolk 

Wapengebruik: Kruisboog

Wapengebruik: Paalwapen 

Wapengebruik: Staf 

Wapengebruik: Werpwapens 

Focus 1 

Focus 2 

Focus 3

Focus 4

Focus 5

Focus 6

Focus 7

Focus 8

Focus 9

Focus 10

Gif resistentie 1 

Gif resistentie 2

Gif resistentie 3

Gif resistentie 4

Gif resistentie 5



 

 
Let op niet iedereen kan  alles kiezen !!!! 

Soms zijn er ook voorwaarden!!! 

Stap4: alles draait rond focus kies daarom zeker 

• Meditatie voor magiërs & priesters 

• Training voor krijgers & vagebonden 

• Platte rust voor genezers & ambachten 

Stap 5: welke extra vaardigheden wil je nog meer dan mag je die ook kiezen.  

 

Waar moet ik op letten?  Een vaardigheid bestaat uit omschrijving, speltechnisch, kost, grondstof, prop, 

voorkennis, klasse, hand-out 

• Naam: is gewoon om het een naam te geven deze staan alfabetisch in lijst. 

• omschrijving: dit legt binnen spel uit wat het doet 

• speltechnisch: dit legt OC uit wat het doet volgens de regels 

• kost: dit is de prijs die je betaald wanneer je het gebruikt, het kan zijn dat de kost ook door iemand 

anders gedragen wordt(dit laatste kan enkel vrijwillig) 

• grondstof: als hier iets bij staat moet je de gebruikte grondstof hebben en aan een figurant of ruiltent 

afgeven 

• prop: sommige vaardigheden vragen props(materialen die men moet gebruiken om het rollenspel 

realistischer te maken.bv hamer voor een smid 

• voorkennis: dit zijn vaardigheden die men eerst moet hebben alvorens men deze kan nemen, opgelet 

hiervoor !!!!! 

• klasse: je kan deze vaardigheid enkel nemen als je de juiste klassen hebt 

• Hand-out: dit is een buitenspel document dat je krijgt bij aanvang, het geeft u wellicht meer info over 

het onderwerp. 

 

Kan ik ooit vaardigheden bij krijgen ? ja dat kan elk evenement dat je overleefd krijg je 3 ep bij.je mag dan 

tussen 2 evenementen door hiermee vaardigheden kiezen en deze doorsturen naar roanoke.spel@gmail.com   

Wat als ik dood ga? Dan mag je een nieuw personage maken 

Moet ik dan terug opnieuw beginnen? Nee je start dan terug met 20 ep + 1 ep voor elk evenement dat je 

overleefd en gespeeld hebt. 

Kan ik van gedacht veranderen en vaardigheden wisselen? Ja, maar enkel tussen het eerste en tweede 

evenement dat je speelt 

Wat als ik vragen heb of iets niet duidelijk is? Voor het evenement kun je terecht op roanoke.spel@gmail.com  

of via contact op website 

En tijdens het spel? Dit kan dan bij de ruilkot wezens die voor het spel duidelijk gaan aangewezen worden 

EN wat met Materiaal? Deze mag je zelf kiezen en doorgeven bij je personage. 

Levenspunten 1 

Levenspunten 2 

Levenspunten 3

Levenspunten 4

Levenspunten 5

Levenspunten 6

Levenspunten 7

Levenspunten 8

Levenspunten 9

Levenspunten 10

Ziekteresistentie 1

Ziekteresistentie 2

Ziekteresistentie 3

Ziekteresistentie 4

Ziekteresistentie 5



Uitrusting 

Iedereen krijgt bij het maken van zijn personage 10 punten (behalve ambachten, die krijgen 15 punten. 

Al je uitrustingen kost je 1 punt (pantser kost 5 punten: torso, LA, RA, LB, RB) 

Je mag alles aankopen wat in onderstaande lijst zit  

Opm. 1: het heeft geen zin om voorwerpen te verzinnen. 

Opm. 2: elk voorwerp buiten postduif moet je echt bij hebben. 

Opm. 3: elk voorwerp komt met een kaartje die je ook altijd op zak moet hebben. 

Opm. 4: voorwerpen kunnen kapot gaan, verloren gaan of gestolen worden. 

Opm. 5: persoonlijk materiaal worden teruggegeven aan speler en dan buiten spel in diens slaapkamer gelegd het 

kaartje wordt aan ruiltent bezorgd of aan nieuwe eigenaar. 

Opm. 6: de nieuwe eigenaar moet dan wel volgend evenement dit wel effectief bij hebben. Of ruilen in ruiltent 

 

• Pantsers 

• Versterkte Kledij 

• Lederen Pantser 

• Bontpantser   

• Hard Lederen Pantser 

• Beenderpantser 

• Maliënkolder  

• Schilden 

• Beukelaar 

• Strijdschild   

• Wapens 

• Zwaarden: dit zijn scherpe wapens met een lang lemmet. We maken een onderscheid tussen 1-

hander, bastaarden en 2-hander. Hiervoor zijn ook aparte skills want het hanteren van een 1-

hander is heel anders dan een bastaart of een 2-hander. 

• Slagwapens: Een slagwapen is zoals de naam aangeeft, bedoelt om mee te slagen en niet te 

steken. Hieronder vallen alle knotsen, knuppels en hamers  

• Bijlen: Dit zijn scherpe wapens met een kort, breed lemmet. Er zijn verschillende soorten, maar 

er wordt in de skills geen onderscheid gemaakt. 

• Dolken: Een dolk of mes ziet men overal maar het vergt kunde om ermee te kunnen omgaan. 

Enkel geoefende personen kunnen zich meten tegen andere wapens met een dolk in de hand. 

Dolken doen in Roanoke standaard weinig schade tenzij men zich daarin specialiseert. 

• Paalwapen: Dit zijn lange wapens die aan het einde scherp zijn. Het zij met pinnen, hetzij met 

een lemmet. Denk hier vooral aan speren.  

• Staven: Een staf is gewoonweg een lange stok, dit wordt vaak gezien bij reizigers. 

In Roanoke doen staven weinig tot geen schade tenzij men zich daarin specialiseert. 

• Bogen: hiermee worden de handbogen bedoelt. Dit is een afstandswapen en doet in Roanoke in 

het algemeen veel schade. Je moet echter wel raak kunnen schieten. 

• Kruisbogen: Dit zijn ook afstandswapens en doen tevens veel schade, als je raak schiet 

in Roanoke.  

• Werpwapens: stenen, dolken, bijlen,.. alles moet zonder kern zijn. 

• Blaaspijpen: Voor pijltjes gebruikt men het beste Nerf-pijltjes, altijd zonder kern!   

 

• Overzicht Ambachtsuitrusting. 

• Materiaal schrijf set 

• Materiaal vaandel  

• Materiaal beender werktuig set  

• Materiaal rituele dolk 

• Materiaal medische kit 

• Materiaal bont bewerking set 

• Materiaal delving set 

• Materiaal steen smeed set 

• Materiaal folterwerktuigen 

• Materiaal gif meng set 

• Materiaal gokker set 

• Materiaal leerbewerking set 



• Materiaal kruiden meng set 

• Materiaal houtbewerking set 

• Materiaal leerlooier set 

• Materiaal pendel 

• Materiaal touw 

• Materiaal smidse set 

• Materiaal blauwe verf   

• Materiaal naai grief   

• Materiaal slotenmaker set   

• Materiaal inbreker set 

• Materiaal houthakker set  

• Materiaal steen slijper set  

• Materiaal uitbeen set  

• Materiaal werktuigen vallen 

• Materiaal vermomming set   

• Materiaal wichelarij  

Postduif Speltechnisch: men kan een postduif inzetten om snel via spelleiding een bericht of brief te versturen 

naar derden in de wereld van Roanoke. Spelleiding zal oordelen wanneer men bericht terugkrijgt 


