
Hoe werkt verzamelen. en wat moet je hierover weten. 

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

 

Wat kan je verzamelen? Hout, planten, kruiden, edelsteen, ertsen, huiden (bont, leer), beenderen 

Wie kan verzamelen? vagebond en ambachten 

Welke vaardigheden heb je hiervoor nodig?  

Delver = edelsteen, mineralen en ertsen 

Houthakken = hout 

Kruiden plukken = kruiden 

Planten plukken = planten 

Jager = huiden(leer, bont) 

Uitbenen = beenderen 

Kan iedereen alles verzamelen? Nee, je moet de juiste klasse hebben en de juiste vaardigheid. 

Ambacht = delven, houthakken, kruiden & planten plukken, uitbenen 

Vagebond =kruiden & planten plukken, jagen 

Voor kennis? ja  

 Delven = mineraal kennis 

 Houthakken = geen 

 Kruiden plukken = kruiden kennis 

 Planten plukken = planten kennis 

 Jagen = wapengebruik 

 Uitbenen = volkskennis goten 

Klopt het dat je materiaal nodig hebt? Ja, voor sommige heb je inderdaad materiaal nodig. 

  Delver = delving set nodig 

 Houthakker = houthakker set 

 Jagen = wapen 

 Uitbenen = uitbeen set 

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 dart aantoont dat je het hebt 

Wat krijg je als je deze vaardigheid neemt? Je krijgt dan punten  

 Delven = erts punten 

 Houthakken = hout punten 

 Kruiden plukken = kruiden punten 

 Planten plukken = plant punten 

 Jagen = huiden (bont, leer) 

 Uitbenen zet huidpunten om in beender punten 

Hoeveel punten krijg je? je hebt niveau 1 tot 5 per niveau krijg je 5 punten. 

Wat kun je met die punten doen? Met deze punten kan je in de ruiltent grondstoffen krijgen. 1 punt per 

grondstof. 

 Delven = kun je mineralen, ertsen of edelstenen krijgen (zie hand-out mineraal kennis) 

 Houthakken = kun je hout krijgen 

 Kruiden plukken = kun je kruiden krijgen (zie hand-out kruiden kennis) 

 Planten plukken = kun je planten krijgen (zie hand-out planten kennis) 

 Jagen = bont of zacht leer indien je uitbenen hebt beenderen 

Wat kun je met deze grondstoffen? Ruilen, dingen maken, rituelen uitvoeren enz. 

Hoe ga je te werk?  

• Wanneer je wilt gaan verzamelen ga je dit eventjes melden bij de ruiltent. Je moet hiervoor niet alleen 

te gaan verzamelen.  

• Dan vertrek je richting plaats waar je wilt verzamelen je neemt hiervoor 30 min de tijd.  

• Terwijl je aan het verzamelen bent ben je aan het verzamelen en zoeken.(rollenspel).  

• Als je dit gedaan hebt kom je terug naar ruiltent en daar kan je zeggen wat je verzamelt hebt.  

• Je krijgt dan te horen of dat het geen je wou verzamelen ook gevonden hebt en hoeveel.  

• Je geeft dan door welke en hoeveel je wilt hebben. Je schrapt op je scheet het aantal gespendeerde 

punten.  



• Je hoeft ze niet allemaal direct op te maken men kan meermaals gaan verzamelen. Zolang je beschikt 

over punten.  

• Je krijgt dan een geplastificeerd kaartje met je grondstof op. dit symboliseert de grondstof.  

• Dit kun je ruilen, of gebruiken om iets mee te maken. Dit als je de juiste vaardigheid hebt.  

 

Let op grondstoffen kunnen gestolen worden. En als je je kaartje verliest ben je ook je grondstof kwijt.  

Voorwaarden? er is een voorwaarde ROLLEN SPEL! 

Focus? Nee, dat heb je voor verzamelen niet nodig 

Wat als ik nog vragen heb? mag je altijd je vraag stellen in de ruil tent  

 

 

 


