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- rollenspel op zijn nederlands• 

11 HET OOG DES MEESTER s"n 

1.;!aarsc:hijnlijk hebben de meesten no-g nooit van "het Oog 11 

gehoord.,.ltet is het eerste n�de-rlandse rollenspel wat in 

ona landje op relatief grot& schaal op de markt is gebracht� 

H-et is een vertaling van het Duitse ttDas- Sc:hwarze .\uge,rr � 
e,rn spel wàt- in Duitsland oorspronkelijk bedb�ld was om 

het ro,lle·nspellen publiek aanmerkelijk uit. te breiden.Maar 

"het Oog" is ook daar een eigen leven gaan leiden,en hoeft 

in kwa·li te:it niet onder te doen voor andere rollenspellen" 

In t&gens.telling tot andere rollenspellen die of een te 

makkelijk en te stom gevechtssysteem o� te moeilijk en 

spel vertragend gevechtss.ysteem hebben ,.heeft "het Oogt!_ een 

compramis ., .het is een systeem dat verder gaat dan 11Dungeons 

and Dragons:-",omdat het behalve een aanvals.worp ook nog een 
,. 

afweerworp toelaat ,en gaat makkelijker dan 11 Runequest n om-

dat ingewiJtkeldheden zoals waar je bij een geslaagde aanval 

danweT geraakt bent weggelaten zijn" 

Een ander verschil is he+; magiesysteem.Een elf heeft bij"het 

Oog 0 van .zichzelf,omdat het nou eenmaal een elf isi.be

schikkfng over een beperkte aantal magie,maar de elf moet 

zijn spreuken uiteyreken,wat bij D&D niet noodzakelijk is� 

Een tove-naar of een e1f moe.t zijn spre-uken dus nkennen n en 

geen, time---0·.,1.t aanvragen orn een goe·de s:pre·ul:<: op te zoeke·n 

in het rege-lboek(onze árr;1ak gaat ondertussen thee drinken)� 

De tijdschriften in Nederland doen de .speler op de hoogte 

blijven van nieuwe regels en ontwikkelingen f geven sps,el 
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Adressen van Nederland.sf..::- spélblader1 

Con:Clict Gazet 
Een spellen magazine met aandacht voor diverse spellen. 

Voor info: 

De lVIorgenster 

Alex Duurvoort 
Zandkreek 46 
3079 AT Rotterdam 
0 1- 0 -· 48317 64 

Een "Oog des Meesters" magazine. 

Voor info: 

De Kobold 

Cor Herben 
Rosestraat 1005 
3071 AL Rotterdam 
010 - 4853121 ,. 

Een "Oog des Meesters" magazine. 

Voor info: 

De Samarillion 

Marc Tooten 
Hoofdstraat 25 
5461 JC Veghel 

Een "Oog des Meesters" magazine. 

Voor tnfo: 

Het Blad 

Joost Grefnigt 
G. van Swietenlaan 20 
4002 WK Tiel 

Een algemeen rollenspelblad met nadruk op "Call of Cthulhu n . 

Voor info: 

Het Gesputt:er 

Eelco Vriezenkolk 
de Kreyenbeek 92 
5553 BM Valkenswaard 
04902 - 15260 

Een spellen magazine .met aandacht voor diverse speilen. 

Voor info: Cornell Boon 
Bloemstede 437 
3609 VB Maarssen 
0�465 - 69403 





maanbblub voor fantasr_--,lief bçbbers 

i11 011s blad vii1dt u O�,l: 

� , � . . : 

UITLEG VAN >>ODM<<REGEL 

aobtergro:c.d-u--erbale:i::i. o�srer: 

�idde:rl-aarde; 

fantasrNof role plaring�games (o.a: 

warbammer � o & b). 

Îl1teresse? bel of scl1rijf11a,1r: cor herbe11 

rosestraat 1005, tel: 010-485312le 



I 
I it ALS GE TWEE DRAKEN ZIET VECHTEN, KOM 

DAN NIET TUSSENBEIDE, WANT ZE KONDEN 
.. ·wEL EENS VREDE SLUITEN EN U VERSLIN-
DEN" 

,.KOBOLD, het blad voor de liefhebbers van het fanta.sy•m• 
rollenspel "Het Oog des Meester,s'�, boordevol spelin
formatie, monsters, tips, raadgevingen en verhalen� 

Gestreefd wordt a.'11e nieuwe uitbreidingen naar onze 
leden door te spelen en zodoende een contactblad. 
te zijn voor alle Od.M-liefhebbers" 

KOBOLD verschijnt 6 maal per jaar en kost 
Fl 20,- voor>.�en jaar-abonnement 

Voor weer inlichtingen: 

Mo Toeten 
Hoofdstraat 25 
5461 Jc ·veghel 
Tel: (04130) 63191 



ADVANCED OUNGEONS & DRAGONS 

THE ULTIMATE FANTASY ROLE-PLAYING GAME .: 
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If you want to know more about AOVANCED DUNGEONS & DRAGONS or if you want to 

play ADVANCED OUNGEONS & DRAGONS in the very complex world of "THANATOS� 

please contact: 

• THAN.iuos socn:.TY ,. 

RE!JVENSLAAN 91 

2273 GM VOORBURG 

TEL: 070 � 862927 oF: Ç'$'5 - 1 P 38 




