
Hoe werkt zakenrollen. en wat moet je hierover weten. 

(buitenspel info OC dit is extra kennis voor u dit document bestaat in het spel niet) 

 

Wie kan zakkenrollen? – enkel vagebonden 

 

Voor kennis? geen 

 

Voorwaarden? er is een voorwaarde ROLLEN SPEL! 

 

Hoe krijg je zakenrollen? gewoon door het aan te kopen met EP 

 

Hoe werkt zakenrollen? Heel eenvoudig je gaat naar het slachtoffer en probeert iets waardevols uit zijn zakken 

te halen. 

 

Hoe doe je dat? Het begint altijd dat je een slachtoffer moet uit kiezen en dat je tot bij hem moet geraken en 

minimum aangeraakt te hebben.(Dit moet altijd) 

 

En dan? 

Zakkenrollen 1: je krijgt grote stikkers die je ongemerkt op de buidel, zak, doos, kist moet plakken. 

Zakken rollen 2: je krijgt kleine stikkers die je ongemerkt op de buidel, zak, doos, kist moet plakken 

En dan heb je 3, 4, & 5 maar daarvoor moet je niks plakken. 

 

En dan? 

Dan ga je naar een figurant doe dit onopvallend zeg hem wat je juist gedaan hebt. moest het gelukt zijn komt 

deze figurant na verloop van tijd u ook onopvallend het item brengen dat je gestolen hebt. 

 

Wat als ik betrapt wordt? Niet doen. Maar dan gaat dit via rollen spel uitgespeeld worden, je kunt bv proberen 

te gaan lopen, of ontkennen. 

 

Wat als de stikker niet meer op de plaats hangt? Dan is het niet gelukt en is er ook niks gebeurt 

 

Diefstal resistentie? Sommige mensen hebben dit en kunnen dit tegen de figurant zeggen zij schrappen hiervoor 

2 focus. En dan is de diefstal niet gelukt. Ze weten wel dat er iets of iemand geprobeerd heeft om hen te bestelen. 

Ze weten alleen nog niet wie. 

Focus? Afhankelijk van het niveau betaal je per poging de prijs die vermeld staat bij de vaardigheid deze laat je 

schrappen op je sheet 

 

Kan ik zoveel zakken rollen als ik wil? ja & nee. Enkel zolang je focus hebt eenmaal je focus op is kan je niet 

meer zakenrollen 

 

Wat als ik geen focus meer heb? Dan kan je eenmalig als je de vaardigheid training hebt dit opvullen tot 

maximum let op min 30 min rollenspel. 

 

Wat daarna? Dan wordt het moeilijk binnen spelzijn er wel mogelijkheden om focus bij te krijgen. ik durf zelfs 

zeggen meerdere mogelijkheden. Maar dat ga je zelf moet zoeken tijdens het spel. 

 

Kan ik al mijn zakkenrollen achter elkaar doen? Tuurlijk is dat slim zeker niet, want je weet niet wat er 

komen zal 

 

Wat als mijn stikkers op zijn? dan ga je in de ruiltent gewoon nieuwe halen 

 

Wat als ik nog vragen heb? mag je altijd je vraag stellen aan figurant of spelleiding, je kan het ook altijd in de 

ruil tent vragen. 

 

 

 


