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7 AUTEURSRECHTEN

InleIdIng

Dit is absoluut niet het boek dat je dacht 
dat je zou downloaden, maar het is nu 
even niet anders. Het boek dat je wilde 
lezen schendt een of meer rechten en 

kunnen we niet meer op dé fansite voor het Oog 
des Meesters plaatsen.

LT Publications heeft besloten dat vanaf 1 september 
2021 er geen materiaal dat inbreuk maakt op de 
auteursrechten die zij hebben meer verspreid mag 
worden. Dat betekent dat alle oude uitgaves van 
Schmidt/Selecta en FPO hier niet meer te vinden 
zijn, geen regelwerk en geen (solo-)avonturen. Ook 

onofficiële vertalingen van »Das Schwarze Auge« 
zijn weggehaald.
Verder heeft LT Publications aangegeven dat werken 
afkomstig van andere Tabletop RPG’s (WFRP, 
D&D, etc.) die vertaald en omgezet zijn naar OdM 
waar geen toestemming voor is gegeven van de 
rechthebbende ook niet hier gepubliceerd mogen 
worden.

Het is helaas niet anders, en wij van www.
hetoogdesmeesters.com kunnen niet anders dan 
gehoor geven aan het verzoek van LT Publications.
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MeesterInforMAtIe

Dé fansite van het oude »Oog des Mees-
ters« wil een bron blijven voor Meesters. 
Als je een zelfverzonnen avontuur hebt 
dat gespeeld kan worden met de oude 

regels van OdM dan nodigen we je uit om je mate-
riaal naar ons te sturen.  Gebruik het contactformu-
lier op de website om te vragen naar welk e-mail-
adres jouw avontuur gestuurd kan worden.
Je avontuur hoeft niet in detail uitgewerkt te zijn, 
misschien heb je wel een heel goed plot wat als 
avontuur gebruikt kan worden en maakt het niet 
uit of het in Havena of in een bos met een onheil-
spellende grot gespeeld wordt. Een andere Meester 
kan dan jouw idee gebruiken in een campagne waar 
haar spelersgroep mee bezig is.

Niet alleen avonturen zijn welkom, een beschrijving 
van een zelfverzonnen  nederzetting met een plat-
tegrond, een zelfverzonnen vechtregel bijvoorbeeld 
voor een veldslag of een nieuw monster dat een ge-
bied in Avonturië teistert.

De oude regels van OdM zijn die van versies 1,2 of 
3. 







Helaas heeft Luc Teunen besloten om zijn rechten te doen gelden en 
mag er voorlopig helemaal niks meer. Dit boek is het gevolg van zijn 
beslissingen. 


