
Hoe werkt lezen en schrijven. en wat moet je hierover weten. 

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

 

Waarom heb je Lezen & Schrijven nodig? 

We gaan ervan uit dat iedereen gewone taal kan spreken. 

Maar lezen en schrijven is iets anders. Op Roanoke spreken de volkeren allemaal common (Nederlands). 

Maar wat doe je als je een brief krijgt of een tekst vindt? 

Niets want je hebt niet de vaardigheid lezen of schrijven. 

Stel je voor dat je snel een bericht wil sturen of snel ongemerkt iemand een boodschap wilt geven. 

Stel je vindt een recept of een specifiek ritueel. 

 

Heb je hiervoor een vaardigheid nodig?  

Ja Lezen & Schrijven 

 

Wie kan Lezen & Schrijven 

iedereen behalve krijgers 

 

Klopt het dat je materiaal nodig hebt?  

Ja, om te kunnen schrijven heb je een schrijf set nodig 

 

Hoe geraak je daaraan? 

 Je kan deze kopen bij begin van het spel, lenen van iemand, of in de ruiltent ruilen tegen iets. 

 

Opm: materiaal kan gestolen worden en kapot gaan, je moet altijd het materiaal effectief binnen spel hebben, en 

je moet altijd een kaartje hebben dat aantoont dat je het hebt 

 

Voor kennis?  

nee niet voor de gewone taal 

 

Hoeveel talen zijn er? 

Je hebt gewone taal (Nederlands), Lezen & Schrijven geheime taal (Frans),  Lezen & Schrijven oude taal 

(Duits), Lezen & Schrijven taal der goden (Engels), lezen & schrijven & spreken Arcana Taal 

(fluister).(binnenspel kun je nog andere talen leren via rolenspel) 

 

Kan iedereen alle talen Lezen & Schrijven?  

Nee, je moet de juiste klasse hebben en de juiste vaardigheid. 

 

Kan iedereen alle talen spreken? 

 Je kan enkel gewone taal spreken alle andere talen moet je vaardigheid lezen en schrijven van die taal hebben. 

 

Als je de vaardigheid hebt moet je dan echt Duits, Engels, Frans kunnen? 

nee, als je het kunt mag het, je mag ook gewoon wat dialect gebruiken of gewoon zeggen ik spreek nu Duits bv. 

 

Wie spreekt er allemaal geheime taal?  

Iedereen die het kan, met de bedoeling om geheime boodschappen of berichten te versturen, bepaalde rassen 

spreken ook geheime taal i.p.v. gewone taal 

 

Is er voorkennis nodig voor geheime taal?  

Ja lezen & schrijven gewone taal 

 

Wie kan de vaardigheid Lezen & Schrijven geheime taal?  

Enkel de vagebond 

 

Wie spreekt er allemaal oude taal?  



Iedereen die het kan, met de bedoeling om te kunnen spreken met bepaalde wezens en creaturen. Om geschriften 

te kunnen ontcijferen van andere rassen of zeer oude oorsprong. heel veel spreuken en gaven zijn geschreven in 

oude taal  

 

Is er voorkennis nodig voor oude taal?  

Ja lezen & schrijven gewone taal 

 

Wie kan de vaardigheid Lezen & Schrijven oude taal?  

de vagebond, priester, magiër 

 

Wie spreekt er allemaal taal der goden?  

Iedereen die het kan, met de bedoeling om te kunnen spreken met bepaalde goden. Om geschriften te kunnen 

ontcijferen van goden of zeer oude oorsprong. heel veel gaven zijn geschreven in oude taal. als men zelf goden 

wenst aan te spreken kan deze taal gebruikt worden 

 

Is er voorkennis nodig voor taal der goden?  

Ja, lezen & schrijven gewone taal & lezen en schrijven oude taal 

 

Wie kan de vaardigheid Lezen & Schrijven taal der goden?  

Priester 

 

Wie spreekt er allemaal arcana taal?  

Iedereen die het kan je bent in staat het magisch schrift te lezen en te schrijven. Dit is ontwikkeld door krachtige 

magiërs doorheen de eeuwen heen en nodig voor het schrijven en ontcijferen van hun magische geschriften 

Is er voorkennis nodig voor arcana taal?  

Ja lezen & schrijven gewone taal  

Wie kan de vaardigheid lezen & schrijven & spreken Arcana Taal?magiër 

 

 

Spreken hoe gaat men te werk?  

Men zegt luidop dat iedereen het hoort dat men nu een bepaalde taal spreekt, je mag dialect gebruiken of de taal 

zelf spreken. Iedereen die deze taal spreekt mag mee het gesprek voeren. iedereen die de vaardigheid niet heeft 

moet doen alsof hij niets verstaat 

 

Schrijven hoe gaat men te werk? 

Je gaat naar de ruiltent , en vraagt daar om een tekst te schrijven in een bepaalde taal waarvan je de vaardigheid 

hebt. Zij geven je deze tekst in de juiste taal en bewaren de vertaling voor je 

 

Lezen hoe ga je te werk? 

Je krijgt een tekst met vreemde tekens op , je hebt van elke taal in je hand-out de vertaling, je kan als je wilt deze 

zelf vertalen, leuk als je dit doet, of je kan na een tijdje proberen ook d vertaling gaan halen in de ruiltent 

 

Kost dit focus?  

Nee, of het zou in de tekst vermeldt staan bij OC uitleg 

 

Voorwaarden?  

er is een voorwaarde ROLLEN SPEL! 

 

Wat als ik nog vragen heb?  

mag je altijd je vraag stellen in de ruil tent  

 

 

 


