
Hoe werkt vallen zetten. en wat moet je hierover weten. 

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

 

Wie kan vallen zetten? – enkel vagebonden 

Voor kennis? Niet van toepassing 

Voorwaarden? er zijn voorwaarden ROLLEN SPEL! 

Hoe werkt vallen zetten? Je hebt planen op deze plannen staat volgende info 

• Code 

• Niv 

• Welke 

• Afstand 

• Doel 

• Effect 

• Schade 

 

Wat is code? Daar moet je niks van aantrekken dit is voor administratie 

Wat is niv? Elke val heeft een niv van 1 tot 5. Dit geeft weer hoeveel focus het je kost om ze te kunnen zetten. 

Wat is welke? Hier zijn 4 verschillende optie , heb je meer keuzes moet je val per val kiezen wat het is. 

• Valkuil: de grond zakt weg en men valt in de put.  

• String: je voet raakt vast en je word vast geknoopt 

• Slag: een tak of balk slingert tegen slachtoffer aan 

• Afstand: er wordt een pijl of steen naar slachtoffer geslingerd 

Wat is afstand? De afstand wordt genomen van het merkteken en dan een cirkel daar rond 1m, 5m 10m 

Doel? Hoeveel man kan er in de val stappen (zolang ze binnen de afstand staan) 

Effect? Hierin wordt vermeld of je vast zit of niet en of je losgeraakt. 

• Vast 30 tellen: je kunt los geraken 

• Enkel met hulp 10 tellen: je kunt enkel met hulp losgeraken 

• Nvt: je kunt direct verder 

Schade? Dit is hoeveel en welke schade die men krijgt  

Hoe krijg je plannen voor vallen? er zijn 3 manieren. 

De eerste: is eenvoudig door ze aan te kopen  

• vallen 1 levert u 3 gaven op niveau 1,  

• vallen 2 levert u 3 gaven op niveau 2,  

• vallen 3 levert u 2 gaven op niveau 3, 

• vallen 4 levert u 1 gave niveau 4,  

• vallen 5 levert u 1 gave niveau 5, 

De 2 de: is door aan te leren, 

je zoekt een leer meester die je een bepaalde val wil, kan en mag leren.je moet dit via rollenspel leren 2 x 30 

minuten met min 3 uur er tussen. 

je kan maar 1 ding leren per evenement. als je dit gedaan hebt mag je de aangeleerde plan gaan halen in de 

ruiltent. 

De 3 de: is dat je de gave vind als je lezen en schrijven hebt in de juiste taal mag proberen om de val te leren. 

Rollenspel gaat belangrijk zijn. En weet dit is een risico. 

Wat moet je doen om een val te zetten?  

• Eerst moet je een plan hebben om een bepaalde val te hebben 

• Dan ga je naar ruiltent je vraagt de gewenste van aan ruiltent 

• Daar krijg je een markering dat de val voorstelt 

• Je schrapt je focus 

• Je plaatst de val op de gewenste plaats 

Hoe werkt de val? 

• als iemand de markering ziet  

• legt iedereen zijn wapens op de grond 

• dan gaat de figurant naar de markering 



• je opent de envelop leest wat er op staat 

• laat alles noteren op sheet 

• iedereen terug op zijn plaats  

• en  bij time in voert iedereen de val uit. 

Wat gebeurt er als de val afgegaan is? 

• Dan is de val weg  

• De markering wordt terug naar ruiltent gebracht. 

Kan je vallen deactiveren? Ja 

Hoe? 

• Laten afgaan en schade noteren 

• Bepaalde priesters en magiërs kunnen dit maar daar moeten ze ook focus voor betalen en de juiste 

spreuk of gave hebben. En dit kan enkel als ze weten of vermoeden dat er een val is. Als je dit doet 

nadat je de markering ziet is deze al af gegaan. 

• Bepaalde vagebonden hebben de vaardigheid detecteer vallen en kunnen op zoek gaan naar vallen . en 

kunnen dan afhankelijk van hun vaardigheid de val ontmantelen. Een val ontmantelen kan enkel als je 

over de juiste vaardigheid beschikt en voldoende focus hebt anders gaat hij af. Je mag nooit detecteer 

val gebruiken als je de val ziet want dan is hij al af gegaan. 

 

Kan ik zoveel vallen zetten? ja & nee. Je kan vallen zetten zolang je focus hebt eenmaal je focus op is kan je 

geen vallen meer zetten 

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 ,er zijn 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 vallen achter elkaar plaatsen? Tuurlijk,  is dat slim? zeker niet, want je weet niet wat er komen 

zal. Let op: tussen elke gave moet minstens 10 tellen tussen zitten. 

Wat als de val niet afgaat? Als niemand in je val gaat staan blijft hij gewoon staan en ben je hem na het 

evenement kwijt. 

Mag ik mijn val verplaatsen? Je mag 1 keer per evenement je val verplaatsen door de markering elders te 

zetten. (enkel als deze niet is afgegaan en enkel als het jou val is) 

Als ik een val ben gaan halen en ik heb deze nog niet geplaatst wat dan ? je mag op het einde van je 

evenement max 1 val die je nog niet geplaatst heb bij houden voor het volgend evenement. Je laat dit dan noteren 

op je sheet. Volgend evenement krijg je bij het begin van het spel terug. 

Kan ik mijn vallen nog beter maken? ja je kan er wapen gif op doen  

Hoe? Je moet het gif hebben je haalt het briefje uit je flesje gif en steekt het in de enveloppe aan de markering , 

je gif is nu gebruikt en je mag je flesje terug afgeven aan de ruiltent. 

 

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. 

 

 

 


