
Een gedenkwaardige held. 
Voor zowel ‘oude’ als ‘nieuwe’ spelers van ODM (eender welke editie je speelt) is het 

verzinnen van een achtergrond voor hun held vaak moeilijk. Vaak wordt dit gewoon 
overgeslagen om sneeler met de d20 te kunnen rollen, wat een spijtige zaak is, want een 
goede held heeft reeds heel wat beleefd alvorens hij of zij het pad van avontuur gaat 

bewandelen.  
Ik weet dat er in ‘Met mantel, zwaard, en toverstaf’ een zeer goede manier wordt geboden om 

enkele gebeurtenissen te vinden om een held wat meer diepgang te geven, maar niet ieereen 
beschikt over dit document en zelfs dan vind ik het persoonlijk nogal kort door de bocht gaan. 
De volgende vragenlijst laat je toe om van je held veel meer te maken dan een papieren 

figuur.  
Er zijn 15 vragen over leven en dood, 3 vragen over je religieuze overtuiging en 6 vragen over 

je persoonlijkheid. 
Dit mag soms wat veel lijken voor nieuwe spelers, speciaal voor kinderen. Daarom kan de 
spelmeester hun vragen om slechts een totaal van tien vragen te beantwoorden – zelfs vijf van 

deze vragenn geven je held al wat meer diepgang. Je kan indien je beschikt over ‘Met mantel, 
zwaard, en toverstaf’ de gebeurtenissen die je daar hebt opgerold gebruiken in deze vragen 

lijst om je achtergrond uit te breiden. 
Het staat je zelfs vrij om andere vragen toe te voegen die volgens jouw bijdragen tot de 
diepgang van je held. Mijn persoonlijke favoriet is: wat denkt je held dat zijn of haar 

medeavonturiers over hem of haar denken. Dit geeft elke spelmeester een weelde aan 
informatie om de wereld van Avonturië tot leven te brengen met persoonlijke noten voor de 

helden, wat weer leid tot meer plezier in het spel. 
 

LEVEN,DOOD, en DAARNA 
 

1. Wie waren je ouders? 

 a. Leven je ouders nog? Indien niet, waarom?     
 b. Welke relatie heb je met je ouders? 
 

2. Heb je een gevierde held in je familie?       

 a. Wie was die held?         

 c. Welke relatie heb je met diie held?      
 b. Wat zijn zijn of haar verwezelijkingen en grootse daden?   
 d. Hoe denken anderen over deze held? 

 e. Wordt je anders behandeld eens de relatie met deze held bekend word? 
 

3. Heb je broers en/of zusters? 

 a. Wie van deze familieleden is intussen overleden? Indien iemand is overleden, hoe
 en waarom?          

 b. Welke relatie heb je met je broers en/of zusters?     
 c. Wie van hen woont nog bij jullie ouders? Waarom? 
 

4. Wat voor soort kindertijd heb je gehad? 

 a. Had je een goede vriend(in)? Heb je nog contact met deze persoon? Zo niet, waarom
 niet?           

 b. Had je een rivaal of pestkop? Is deze persoon nog steeds een deel van je bestaan?
 c. Had je een voorbeeld, iemand waar je naar opkeek? Beschrijf deze persoon... 

 d. Ben je getuige geweest van een belangerijk historisch feit? Zo ja in welke 
 hoedanigheid en welke gebeurtenis?  
 

5. Was je arm of rijk tijdens je kindertijd en jeugdjaren? 

 a. Zijn deze omstandigheden veranderd (ten goede of ten kwade), en hoezo? 
 



6. Kan je lezen en schrijven? Zo niet, waarom niet? Zo ja, welke talen kan je spreken en 

welke kan je spreken, schrijven en lezen? 
 

7. Ben je ooit verloofd of getrouwd geweest?? 

 a. Zijn jullie nog steeds samen? Indien niet, waarom niet?    
 b. Hadden jullie kinderen – natuurlijk of geadopteerd?    

 c. Hoe sta je tegenover de familie van je verloofde of echtgeno(o)t(e)? 
 

8. Oefende je een beroep uit (of volgde je les bij een vakman) alvorens je het pad van 

avontuur ging bewandelen?  

 a. Waarom heb je dit beroep de rug toegekeerd? 
 

9. Wie heeft je op het idee gebracht om het pad van avontuur te gaan bewandelen? 

 a. Hoe sta je tegenover deze persoon en/of de organisatie waarvoor hij of zij werkt? 
 

10. Heb je nu nog goede vrienden? 

 a. Waarom zijn dit je vrienden?       
 b. Welke offers ben je bereid te brengen voor je vrienden? 
 

11. Heb je vijanden? 

 a. Waarom zijn jullie vijanden?       

 b. Zou je indien de gelegenheid zich voordoet je vijand doden? Waarom? 
 

12. Wat zijn je korte termijnsdoelen? Wat zijn je dromen voor de toekomst? Waarom? 

 a. Waarom is/zijn dit jouw doelstelling(en) / dro(o)m(en)?    

 b. Hoe denk je deze toekomst te verwezenlijken?     
 c. Hoe past het bewandelen van het pad van avontuur in deze plannen?  
 

13. Wat zijn je lange termijn plannen? 

 a. Heb je een testament gemaakt? Indien niet, waarom niet?   

 b. Wie krijgt jouw bezittingen en rijkdom in het geval van je onfortuinlijke dood? 
 

14. Hoe sta je tegenover het doden van je vijanden?? 

 a. Wat zou je ertoe kunnen bewegen een leven te nemen? Waarom zou je iemand

 doden? 
 

15. Hoe sta je tegenover je eigen dood? 

 a. Geloof je in een hiernamaals als beloning voor je heldendaden? Indien niet, 
 waarom niet en wat drijft je dan wel? 
 

 



 

RELIGIE 
 

1. Wat zijn jouw persoonlijke morele en religieuze overtuigingen? 

 a. Hoever zou je gaan om deze overtuigingen te verdedigen?    
 b. Indien je hiertoe niet bereid bent, waarom heb je dan deze overtuigingen? 
 c. Wie heeft je deze overtuigingen bijgebracht? 
 

2. Hoe sta je tegenover godsdiensten die jouw geloofsovertuiging tegenspreken? 
 

3. Hoe sta je tegenover de vertegenwoordigers van je morele en religieuze 

overtuigingen? 

 a. Is jouw religieuze overtuiging verboden in de streek waar je vandaan komt? 

 b. Behoor je tot een afscheidingsbeweging die door de vertegenwoordigers van je
 morele en religieuze overtuigingen als ketters word beschouwd? 
 

Geloof en doelstellingen: Als je een bepaald geloof of een doelstelling te sterk en/of 
irrationeel nastreeft, kan dat een belangrijk nadeel zijn. Godsdienstige driften, de hebzucht en 
sommige verlangens zijn voorbeelden van zulke doelstellingen.  
Maar een minder overheersende maar oprechte geloofsovertuiging of doelstelling maken een 

goede kwaliteit voor elke held.   
Voorbeelden:  

-je levensdoelstelling is genoeg geld bij elkaar krijgen om het landbouwbedrijf (of boot, of 
woning) van iemand af te kopen.  
-of je staat er op alle vrouwen op een waardige manier te behandelen, als een gentleman.  

-of je moeit je met alle “chauvinistisch” gedrag van andere personen.  
-of alles waar je maar kan opkomen! 
 

 

 

PERSOONLIJKHEID 
 

1. Wat zijn jouw persoonlijke gedragskenmerken en gewoonten? 

 a. Hoe reageren anderen op jouw persoonlijke gedragskenmerken en gewoonten? 
 

Geef de gedragskenmerken hieronder een cijfer tussen 1 en 5 om aan te geven hoe je held in 

het leven staat. Hier kan je als speler heel wat avonturenpunten vergaren door gewoon te 
spelen wat je zelf hebt aangegeven. 

1: Zeer laag; 2: Laag; 3: Gemiddeld; 4: Hoog; 5: Zeer hoog 
 

Afgunst 1 2 3 4 5 Gulzigheid 1 2 3 4 5 

Eerlijkheid 1 2 3 4 5 Hebzucht 1 2 3 4 5 
Eetlust 1 2 3 4 5 Hoogmoed 1 2 3 4 5 
Egocentrisme 1 2 3 4 5 Loyaliteit 1 2 3 4 5 

Gemakzucht 1 2 3 4 5 Onkuisheid 1 2 3 4 5 
Gemeenheid 1 2 3 4 5 Passie 1 2 3 4 5 

Goklust 1 2 3 4 5 Zelfopoffering 1 2 3 4 5 
Gramschap 1 2 3 4 5 



 

Enkele persoonlijke gedragskenmerken en gewoonten 
Bazig gedrag; Boos gedrag; Compulsieve drinker: je kan geen alcoholische drank weerstaan; 
Depressief; Flirterig gedrag; Gefrustreerd; Herkenbare / opvallende kledingstijl; Koude blik; 
Nederig gedrag; Ongebruikelijke wijze van stappen; Ongebruikelijke ademhaling; 

Ongebruikelijke lach (hoog, laag, aanstekelijk); Roker (pijp - sociale roker); Roker (sigaren - 
kettingsroker); Roker (sigaren - sociale roker); Roker (sigaren - speciaal merk tabak); Roker 

(sigaretten - kettingsroker); Roker (sigaretten - sociale roker); Roker (sigaretten - speciaal 
merk tabak); Roker (sigaretten - speciaal merk tabak); Ruwe bolster; Sensueel gedrag; Sociale 
drinker: je drinkt enkel alcohol in goed gezelschap; Starende blik; Steeds aanwezig voorwerp: 

je draagt iets bij je waar je veel belang aan hecht; Steeds aanwezige metgezel: je hebt seeds 
een dierlijke gezel op je reizen; Tabakkauwer; Vaak herhaald gebaar: je handen wapperen vrij 

en omslachtig tijdens het praten; Vaak herhaald gebaar: je krabt vaak je neus; Vaak herhaald 
gebaar: je wrijft vaak over je kin; Verontschuldigend; Vooringenomen tegen de overheid; 
Vooringenomen tegen een bepaald geslacht; Vooringenomen tegen een welbepaald ras; 

Vooringenomen tegen een welbepaalde nationaliteit; Zenuwachtig; Zenuwachtig prutsen 
 

2. Heb je persoonlijke fysieke kenmerken? 

 a. Wonden of tatoeages – hoe heb je deze verworven?    

 b. Hoe reageren anderen op jouw persoonlijke fysieke kenmerken en gewoonten? 
 

3. Ben je makkelijk in de omgang met anderen? 

 a. Indien niet, waarom niet?        
 b. Beschouwen anderen je als vertrouwenswaardig? Waarom of waarom niet? 
 

4. Hoe behandel je anderen? 

 a. Hoe ga je om met hun eigenaardigheden, persoonlijke gedragskenmerken en 
 gewoonten?          

 b. Welke persoonlijke gedragskenmerken en gewoonten storen je het meest? Waarom? 
 

5. Heb je een dagelijkse routine? Hoe ga je ermee om als deze wordt verstoord? 
 

6. Heb je mentale eigenaardigheden die als zwakheden zouden kunnen worden 

beschouwd? 

 a. Hoe reageren anderen op jouw persoonlijke mentale eigenaardigheden / zwakheden?
 b. Waar komen je mentale eigenaardigheden / zwakheden vandaan? 


