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De economie

Algemeen
De economie van een LARP is altijd lastig om neer te zetten, de tijd tikt voort maar na tijd uit
staat de tijd stil in Dalaria. Daarom hanteren wij als de SL een systeem dat achter de
schermen door gaat maar wat verder niet bekend is aan de spelers.

Op de evenementen zelf is het mogelijk om mee te draaien in deze economie om zogezegd
een graantje mee te pikken. Het vinden, maken en verkopen van producten speelt hierin
een cruciale rol, maar ook vraag en aanbod.
Als je aankomt met een zak vol dennenappels moet je niet verwachten dat je grof betaald
wordt voor een product dat alom te vinden is. Als er tevens te veel producten worden
aangeboden kan de prijs drastisch zakken en niets meer waard zijn uiteindelijk.

Betaalmiddel
In het Koninkrijk van Dalaria wordt met klinkende munt betaald. Deze is verdeeld in drie
groepen namelijk, koper, zilver en goud. Hiervan wordt koper beschouwd als het minst
waardevolle, dan zilver, dan goud. Tien munten van de lagere waarde is één waard van de
hogere waarde.

● 10 koper = 1 zilver
● 10 zilver = 1 goud

5



Kronieken van Dalaria - Goederen & Ambachten

Goederenlijst
De prijzen die genoemd zijn in de onderstaande tabellen zijn gemiddelde waar voor je
normaliteit je voorwerpen kunt kopen in Dalaria. Handelaren hebben hun eigen inkoopprijs.

6



Kronieken van Dalaria - Goederen & Ambachten

Basis uitrusting
Een nieuwe personage begint met een startkapitaal van 5 goud. Daarnaast begint een
speler met een basis uitrusting die past bij diens gekozen beroep. Als hierbij staat dat je een
x bedrag krijgt voor materialen uit je beroep, mag je uit het Goederen en Ambachten boek
voorwerpen aanschaffen. Als bij het aanschaffen van deze voorwerpen geld overblijft, mag
dit niet worden meegenomen naar het evenement. Voorwerpen mogen ook niet ingeruild
worden voor geld, als je besluit geen oorbellen te dragen, adellijke uitrusting, mag je het
basisbedrag van oorbellen niet voor iets anders gebruiken.
Je startkapitaal van 5 goud mag je gebruiken om extra (of andere) materialen aan te
schaffen waarvan je vindt dat ze bij je personage passen. De kosten van deze materialen
(grondstoffen / wapens / harnas) staan in het Goederen en Ambachten boek.

Let op, dit kan enkel bij karakter creatie daarna moet je IC aan voorwerpen komen.

Adellijke uitrusting
Je start het spel met: 3 sets mooie kledij, 2 ringen, 2 paar oorbellen, 1 armband, 2 kettingen,
7 zilver aan voorwerpen

Ambachts uitrusting
Je start het spel met: 1 set werkkleding, 1 set normale kledij, 5 zilver aan voorwerpen voor je
ambacht, 5 grondstoffen die binnen je beroep vallen.

Geestelijke uitrusting
Je start het spel met: 1 religieus gewaad of pij, 1 set kledij, 1 ketting (goddelijke focus), 4
zilver aan voorwerpen.

Genezers uitrusting
Je start het spel met: 1 set werkkleding, 1 set normale kledij, 2 zilver aan voorwerpen voor je
ambacht, 1 tas/kist met doktersinstrumenten: 5 verband, 1 scalpel, 1 zandloper, 1
scheerkom, 1 canule, 1 doktersnaald, 1 pincet.

Krijgers uitrusting
Je start het spel met: 1 set kledij, 1 pantser(simpel) of klein schild, 1 simpel wapen en 1
krijgshaftig wapen (inclusief wapenhouders), 2 zilver aan voorwerpen.*Bij keuze van een
boog of handkruisboog mag je één gratis quiver met 10 pijlen meenemen.*

Magiër uitrusting
Je start het spel met: 1 set kledij, 1 boek, 1 ring (magische focus), 5 zilver aan voorwerpen.

Onder 1 set kledij valt onder andere; schoeisel, broek, tuniek of blouse, mantel of cape, riem
en een hoed of kaproen.
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Uitrusting

Wapens

Simpele wapens Vereiste Schade Kosten

Dolk - 1 (sharp) 8 zilver

Knots - 1 3 zilver

Staf - 1 4 zilver

Krijgshaftige wapens Vereiste Schade Kosten

Zwaard (eenhandig) 2vp.
Krijger 1

1 (sharp) 2 goud, 3 zilver

Strijd hamer (eenhandig) 2vp.
Krijger 1

1 (blunt) 2 goud

Boog 2vp.
Krijger 1

1 (sharp) 3 goud

Pijlen (boog) - - 1 zilver

Hand kruisboog 3vp.
Krijger 1

1 (through) 5 goud

Bolts (kruisboog) - - 2 zilver

Bijl (eenhandig) 2vp.
Krijger 1

1 (sharp) 2 goud, 3 zilver

Kundige Krijgshaftige wapens Vereiste Schade Kosten

Lans / Speer (tweehandig) 2vp.
Krijger 2

1 (sharp) 4 goud, 6 zilver

Zwaard (twee handig) 2vp.
Krijger 2

2 6 goud, 5 zilver

Strijdbijl (twee handig) 2vp.
Krijger 2

2 6 goud, 5 zilver

Warhammer (twee handig) 2vp.
Krijger 2

2 6 goud, 5 zilver

Kruisboog 3vp.
Krijger 2

2 (true) 7 goud, 3 zilver
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Pantser

Simpele pantsers Vereiste Bescherming Kosten

Bont - 1 2 goud

Leer - 1 3 goud

Gambeson - 1 2 goud

Schild (klein, maximaal 50cm⌀) - n.v.t. 3 goud

Krijgshaftige pantsers Vereiste Bescherming Kosten

Metalen Pantser (malien/scale) 2vp.
Krijger 2

2 5 goud

Schild (groot, minstens 50cm⌀) 2vp.
Krijger 2

n.v.t. 6 goud

Kundige krijgshaftige pantsers Vereiste Bescherming Kosten

Plaat (volledig) 2vp.
Krijger 3

3 25 goud

Schild (toren, groter dan 100 cm⌀) 3vp.
Krijger 3

n.v.t. 15 goud
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Kleding

Extra bewerking

Voorwerp Kosten Voorwerp Kosten

Afwerking met brokaat 3 zilver Borduurwerk 1 zilver

Afwerking met
edelsteentjes

1 goud Bontkraag, eekhoorn 4 koper

Afwerking met kant 1 zilver Bontkraag, kat 3 koper

Afwerking met zijde 2 zilver Bontkraag, nerts 1 zilver

Blazoen 1 zilver

Kledinglijst

Voorwerp Kosten Voorwerp Kosten

Beurs, leer 5 koper Handschoenen, zijde 5 zilver

Beurs, wol 4 koper Hennin 3 zilver

Beurs, satijn 1 zilver Hoed, leer 2 zilver

Beurs, zijde 2 zilver Hoed, wol 6 koper

Broek, wol 15 koper Jurk, brokaat 4 zilver

Broek, stof 10 koper Jurk, fluweel 1 goud

Broek, leer 8 zilver Jurk, laken 9 koper

Buidel, laken 2 koper Jurk, satijn 2 goud

Buidel, leer 6 koper Jurk, wol 1 zilver

Buidel, zijde 1 zilver Jurk, zijde 5 goud

Gewaad, stof 1 zilver Kaplaarzen, leer 2 goud

Gewaad, fluweel 1 goud Kapmantel, bont 2 goud, 3 zilver

Handschoenen, wol 15 koper Kapmantel, fluweel 8 zilver

Handschoenen, leer 3 zilver Kapmantel, laken 1 zilver

Handschoenen, satijn 2 zilver Kapmantel, leer 2 goud

Kapmantel, satijn 2 goud, 4 zilver Mantel, laken 7 koper

Kapmantel, wol 2 zilver Mantel, leer 1 goud, 3 zilver
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Kapmantel, zijde 3 goud Mantel, satijn 1 goud, 1 zilver

Kaproen, baaien 8 koper Mantel, zijde 2 goud, 2 zilver

Kaproen, laken 6 koper Mantel, wol 9 koper

Kaproen, leer 1 zilver Masker, geschilderd 4 koper

Klompen, hout 4 koper Masker, leer 8 koper

Korset, brokaat 6 zilver Muts, stof 3 koper

Korset, laken 1 zilver, 4 koper Muts, wol 7 koper

Korset, leer 3 goud Pij, jute 4 koper

Korset, fluweel 1 goud, 2 zilver Pij, laken 6 koper

Korset, satijn 3 goud, 4 zilver Pij, wol 8 koper

Korset, zijde 8 goud Rok, fluweel 1 zilver

Laarzen, leer 1 goud Rok, leer 1 goud, 2 zilver

Mantel, bont 1 goud Rok, satijn 1 goud

Mantel, fluweel 5 zilver Rok, stof 4 koper

Rok, zijde 1 goud, 5 zilver Rok, wol 6 koper

Sandalen, leer 6 koper Tuniek, stof 8 koper

Schoenen, leer 2 zilver Tuniek, wol 1 zilver

Tabberd 1 zilver Tuniek, zijde 4 goud

Tuniek, brokaat 3 zilver Wanten, leer 3 zilver

Tuniek, fluweel 4 zilver Wanten, wol 4 koper

Tuniek, leer 1 goud, 4 zilver Zotskap 6 koper

Tuniek, satijn 1 goud, 7 zilver
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Gebruiksvoorwerpen

Voorwerp Kosten Voorwerp Kosten

Aambeeld (klein) 2 goud Enkel bord aardewerk 7 koper

Beitel 8 koper Eetgerei, metaal 1 zilver

Beker, Aardewerk 5 koper Eetgerei, zilver 2 goud

Beker, hout 3 koper Fakkel 2 koper

Beker, metaal 8 koper Hamer 8 koper

Bel 1 zilver Ganzenveer 1 koper

Blaasbalg 2 zilver Garen, (klosje) 4 koper

Boeien, ijzer 1 zilver, 3 koper Glazen flesje 5 koper

Boek, beschreven 5 goud Haarborstel, hout 4 koper

Boek, onbeschreven 2 goud Haarborstel, luxe 3 zilver

Dobbelsteen 1 koper Inkt (potje) 5 koper

Doek 1 koper Kaars (20 cm) 3 koper

Dorsvlegel 8 zilver Kandelaar, goud 2 goud

Deken 4 koper Kandelaar, tin 2 zilver

Drinkglas 5 koper Kandelaar, zilver 1 goud

Drink hoorn 2 zilver Kelk, metaal 2 zilver

Eetgerei, hout 3 koper Kelk, zilver 1 goud

Kelk, goud 2 goud Pelgrimsfles,metaal 1 zilver

Ketel, tin 2 zilver Penseel / kwast 3 koper

Ketel, koper 8 zilver Papier (per vel) 2 koper

Ketting (5 meter) 2 goud Riem, leer 1 zilver

Kist, hout 2 zilver Rugzak, leer 2 zilver

Kist, ijzer 8 zilver Sikkel 1 zilver

Klim haken 3 zilver Slaapmat 2 zilver

Koevoet 5 koper Slot, simpel 5 zilver
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Kompas 13 zilver Slot, moeilijk 2 goud

Lampolie (flesje) 5 koper Slot, complex 5 goud

Loep 8 zilver Slotenmaker Gerei 1 goud

Naald 1 koper Spade 2 zilver

Olielamp 1 zilver Spijker(los) 1 koper

Olieverf (potje) 3 koper Steel(hout) 5 koper

Pelgrimsfles, klei 5 koper Tang 1 zilver

Pelgrimsfles, klei 5 koper Tent (4 personen) 2 goud

Tarot, Spel kaarten 1 zilver Tondeldoos 8 koper

Touw(3 meter) 1 zilver Waterverf (potje) 3 koper

Vlag (klein) 3 zilver Weegschaal 1 goud

Vlag (groot) 2 goud Wetsteen 2 koper

Vergroot glas 1 goud Wierook Brander 3 zilver

Vuurstenen 1 koper Wijnglas 8 koper

Vijzel en stamper,
steen

1 zilver
7 koper

Winkelhaak 1 zilver

Vijzel en stamper,
hout

8 koper Zandloper 7 koper

Vijzel en stamper, tin 2 zilver Zeep 3 koper

Wandelstok (hout) 1 zilver Zegel stempel 4 zilver

Wandelstok (luxe) 4 goud Zegelwas (staafje) 4 koper

Wapenschede /
pijlenkoker

1 zilver Zeis 1 goud

Kampement: voor 10 goud kan een volledig kamp worden gekocht. In dit pakket zitten de
volgende voorwerpen;

● Tent x1 {2 goud}
● Slaapmat x 4 {24 zilver}
● Tafel x1 {2 goud}
● Stoel x 4 {6 goud}
● Eventuele kleine aankleding zoals kaarsen of drinkflessen {minder dan 5 zilver}
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Geneeskundige instrumenten

Voorwerp Kosten Uitleg

Bloedzuigers (pot) 8 koper Bloedzuigers kunnen worden gebruikt om giffen uit het
bloed te halen, hoewel dit niet een doorgaande methode
is kan deze nog altijd worden toegepast. Bloed zuigers
worden in een glazen pot met deksel gehouden.

Canule 1 goud Een scherpe, holle, metalen buis die als injectienaald in
het lichaam wordt ingebracht om vocht af te nemen of
een vloeistof toe te dienen. Bovenaan is een glazen kolf
bevestigd om vloeistoffen in op te vangen.

Dokters naald 1 zilver Een naald die gekromd is en sterker is dan een gewone
naald, deze wordt doorgaans gebruikt om wonden dicht
te maken.

Pincet 3 zilver Een kleine tang die voorwerpen uit de huid of wonden
kan halen, tevens worden wonden ook open gehouden
met een pincet tijdens een operatie.

Prothese (hand) 1 goud Bijvoorbeeld een haak

Prothese: been 2 goud Bijvoorbeeld een houten been

Scalpel 1 goud Een precisie mes waarmee in het lichaam van een
patiënt gesneden wordt om kwalen weg te halen. Dit is
niet bruikbaar in gevechten.

Scheerkom (tin) 1 zilver Een kom waar instrumenten in schoon kunnen worden
gemaakt.

Verband 5 koper Verband wordt gebruikt om bloedende wonden te
verbinden zodat het bloeden stopt, ook in operaties zijn
deze nodig om bloed te stelpen. Hoewel verband
herbruikbaar is is het aangeraden om deze te steriliseren
bij volgend gebruik.
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Brouwsels & Elixers

Voorwerp Voorwerp Voorwerp Voorwerp

Alcohol(puur)
3 zilver

Anti-gif 1
5 zilver

Anti-gif 2
1 goud

Anti-gif 3
2 goud

Genezings drank
2 goud

Geurblokker
3 zilver

Hallucinatie drank
3 goud

Keeldrank
2 zilver

Maagtablet
1 zilver

Magische drank
3 goud

Onzichtbare inkt
1 zilver

Oogzalf
5 zilver

Pijlgif
2 goud

Slotolie
1 goud

Verdovings middel
1 goud

Waarheids serum
3 goud
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Wierook van slaap
3 zilver
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Edel stenen

Voorwerp Kosten Afbeelding

Amethist 15 goud

Diamant 25 goud

Kwarts 5 goud

Malachiet 5 goud

Onyx 15 goud

Robijn 20 goud

Saffier 10 goud

Smaragd 10 goud

Zirkroon 15 goud
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Juwelen & sieraden

Voorwerp Kosten Voorwerp Kosten

Armband, parelmoer 5 goud Kralenketting 3 koper

Arm-/enkel
band, goud

10 goud Medaillon, goud 10 goud

Arm-/enkel
band, leer

1 zilver Medaillon, zilver 5 goud

Arm-/enkel
band, zilver

6 goud Oorring, goud 2 goud
5 zilver

Broche, goud 8 goud Oorring, zilver 8 zilver

Broche, zilver 5 goud Ring, goud 5 goud

Halsketting, goud 4 goud Ring, magische
focus

4 goud

Halsketting,
goddelijke focus

4 goud Ring, zilver 2 goud

Halsketting, parels 10 goud Zegelring, goud 6 goud

Halsketting, zilver 4 goud Zegelring, zilver 2 goud, 5 zilver

Inzetten edelsteen Kost steen+ 2 goud
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Muziekinstrumenten
De muziekinstrumenten hieronder zijn voorbeelden van wat mogelijk is in dalaria, dit zijn
allemaal middeleeuwse instrumenten en wij begrijpen als organisatie dat hiet niet mogelijk is
voor alle spelers om dit te bemachtigen. Daarom is het wel mogelijk een ander instrument
mee te nemen die het dichtste bij de beschreven instrumenten hieronder staan. Als je een
gitaar hebt koop je een luit aan, en als je een viool hebt koop je een vedel aan. Als je twijfelt
vraag aan de SL waar jou instrument onder valt.

Voorwerp Kosten Voorwerp Kosten

Blokfluit 1 zilver Psalterium 2 goud

Doedelzak 25 zilver Portatief 3 goud

Draailier 3 goud Schalmei 2 zilver

Duimpiano 1 goud Tamboerijn 1 zilver
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Dwarsfluit 3 zilver Trom 4 zilver

Harp, hand formaat 2 goud Vedel 2 goud

Jachthoorn 12 koper Zink 3 zilver

Luit 2 goud
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Voedsel
Voedsel is een belangrijk onderdeel van de samenleving, zonder gaat iedereen dood. De
prijzen en soorten hieronder is uiteraard niet alles dat mogelijk is maar eerder een tabel om
je aan vast te houden als je voedsel koopt of verkoopt.
Alle voedsel en dranken worden in porties gerekend m.u.v. producten waar het anders
staat.

● Fles: 4 porties
● Zak: 10 porties

Voorwerp Kosten Voorwerp Kosten

Appel 2 koper Noten 2 koper

Brood 5 koper Olijven 8 koper

Citroen 4 koper Prei 1 koper

Drop 1 zilver Quahog 4 koper

Eieren, Per dozijn 8 koper Rogge, Per zak 6 koper

Framboos 2 koper Suiker 4 koper

Gerstebier 2 koper Tomaat 1 koper

Honing 1 zilver Ui 1 koper

IJsbergsla 4 koper Vlees 8 koper

Jenever, per fles 1 zilver Water 1 koper of niets

Kaas 1 zilver Xanthaangom
(verdikkings-middel)

2 koper

Likeur, per fles 2 zilver Yoghurt 3 koper

Melk 2 koper Zout 5 koper
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Dieren
Dieren zijn een deel van de wereld waar wij in leven, het is mogelijk een dier te kopen of te
hebben maar deze dieren zijn nooit OC aanwezig op de larp uiteraard. Maar er kan zeker
handel op gedreven worden of een paard kan gebruikt worden om een boodschap sneller
over te kunnen brengen.

Voorwerp Kosten Voorwerp Kosten

Ezel 8 zilver Rijpaard 12 goud

Geit 3 zilver Schaap 1 zilver

Hond 1 zilver Stier 1 goud

Kat 3 koper Strijdros 35 goud

Kip 6 koper Trekpaard 2 goud

Koe 2 goud Varken 3 zilver

Os 1 goud
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Grondstoffen

Voorwerp Kosten Voorwerp Kosten

Dennenappel 1 koper Aloë Vera 2 koper

Vezel/Katoen 1 koper Munt 2 koper

Hout 3 koper Netel 1 koper

Vogelmest 1 koper Nootmuskaat 4 koper

Hars 1 koper Salie 4 koper

Dierenbotten 1 koper Kaasjeskruid 3 koper

Bijenwas 5 koper Kervel 2 koper

Dieren huiden klein 3 koper Knoflook 5 koper

Dieren huiden middel 6 koper Lavendel 4 koper

Dieren huiden groot 1 zilver Vingerhoedskruid 4 koper

Leer 2 zilver Vlierbessen 5 koper

Vet 2 koper Zoethout 6 koper

Vlees 8 koper Steranijs 9 koper

Leren repen 1 koper Passiebloem 1 zilver

Veren 1 koper Saffraan 6 koper

Klei 2 koper Plank 6 koper

Kalk 1 koper Wet steen 2 koper

Koper erts 1 koper Koper staaf 4 koper

Tin erts 1 koper Tin staaf 4 koper

Kolen 4 koper Brons staaf 1 zilver

IJzer erts 4 koper IJzer staaf 2 zilver

Goud erts 2 zilver Goud staaf 4 goud

Zilver erts 1 zilver Zilver staaf 1 goud
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Grondstoffen
Het spel systeem kent diverse (ruwe en geraffineerde) grondstoffen die nodig zijn om
producten, drankjes, voorwerpen en wapens te maken.

Grondstoffen die gemarkeerd zijn met de tekst “Grondstoffen X: Ja”, kunnen verzameld
worden met de vaardigheid “Verzamel Grondstoffen X” waarvan je de beschrijving en
werking kan vinden in het basis handboek.

Natuur

Niveau Afbeelding Naam en Beschrijving

1 Dennenappel
Een Dennenappel kan verschillende gebruiken
hebben, het kan als aanmaakblok worden
gebruikt in een vuur, voor rituelen worden
gebruikt of in voorwerpen worden verwerkt.

Grondstoffen X: Ja

1 Vezels/Katoen
Vezels zitten in planten. Component voor veel
beroepen, denk aan papier, kleding, schoenen
ect.

Grondstoffen X: Ja

1 Hout
Hout is een grondstof met vele toepassingen,
om vuur te maken is het uitermate handig, ook
om wapens en voorwerpen van te fabriceren.

Grondstoffen X: Ja
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2 Fruit & Groente
Fruit en groente kan in de natuur gevonden worden.
Je vindt altijd één portie als je deze lekkernijen
vindt, als je een specifieke soort wilt vinden vraag
het dan aan de SL bij het inleveren van de
grondstof punten.

Grondstoffen X: Ja

2 Paddestoelen
Paddenstoelen zijn schimmels die groeien veelal op
vochtige bosgrond. Sommige van deze types zijn
eetbaar, sommige zijn giftig.

Grondstoffen X: Ja

Diversen

Niveau Afbeelding Naam en Beschrijving

1 Dieren botten
Botten van dieren, deze kunnen decoratief worden
gebruikt.

Grondstoffen X: Ja

1 Vogelmest
Kan worden gebruikt als basis voor het maken
van zwavel voor 5 porties kan er 1 portie zwavel
worden gemaakt.

Grondstoffen X: Ja

1 Hars
Een kleverige substantie die uit bomen wordt
gewonnen.

Grondstoffen X: Ja
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1 Dieren huid
De huid van een dier kan als decoratie dienen,
aankleding of verwerkt worden tot leer.

Grondstoffen X: Nee

1 Veren
Veren kunnen in het bos of in een kippen hok
gevonden worden.

Grondstoffen X: Ja

1 Vet
Vet wordt uit dieren gewonnen die gestroopt zijn.

Grondstoffen X: Nee

1 Vlees
Vlees wordt uit dieren gewonnen die gestroopt zijn.

Grondstoffen X: Nee

2 Bijenwas
Deze substantie wordt door een bijenkolonie
geproduceerd en wordt door een bijenkolonie
bewaakt.

Grondstoffen X: Ja
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2 Honing
Deze lekkernij wordt door een bijenkolonie
bewaakt. Dit gewoon te pakken zonder plan zal
de persoon in questie veel last (en mogelijk letsel)
opleveren.

Grondstoffen X: Ja

2 Leer
Leer is huid van dieren dat verwerkt is waardoor het
gebruikt kan worden voor kledij of bescherming,
tevens kunnen ze worden klein gesneden tot repen
die om handvatten worden gewikkeld.

Uit 1 stuk leer kun je 10 repen halen. Als leer wordt
verwerkt tot repen is het niet herbruikbaar voor iets
anders.

Grondstoffen X: Nee
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Kruiden

Niveau Afbeelding Naam en Beschrijving

1 Aloe vera
De planten zijn stijf en ruw, hoofdzakelijk bestaand
uit een rozet van grote, dikke, vlezige bladeren.

Grondstoffen X: Ja

1 Munt
Is een fris ruikende plant, met kleine witte
bloemetjes.

Grondstoffen X: Ja

1 Netel
Een plant met een veelal prikkelige haartjes.

Grondstoffen X: Ja

1 Nootmuskaat
De muskaatnoot is ovaal van vorm en ongeveer
twee en een halve centimeter lang. De muskaatnoot
is zeer hard.

Grondstoffen X: Ja
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1 Salie
De plant groeit in dichte bundels van vertakte,
behaarde stengels. Salie is een mooie welriekende
heester.

Grondstoffen X: Ja

2 Kaasjeskruid
De handnervige bladeren van kaasjeskruid zijn
minder dan 1/3 diep ingesneden en de grootste
bladeren zijn soms bijna rond. De bladstelen
hebben een afstaande beharing

Grondstoffen X: Ja

2 Kervel
Kervel is een kruid dat verwant is aan peterselie en
koriander. De fijne jonge groene blaadjes zijn heel
aromatisch.

Grondstoffen X: Ja

2 Knoflook
Een bolgewas dat voor de winter zijn energie in een
bol opslaat zodat het in de lente een voorsprong
heeft en heel snel kan groeien en bloeien

Grondstoffen X: Ja

2 Lavendel
Is een bekende tuinplant. Het kleine struikje is
winterhard met in bundels rechtopstaande
bloemstengels met veelal een aangename geur.

Grondstoffen X: Ja
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2 Vingerhoedskruid
De plant heeft eironde tot lancetvormige bladeren,
die aan de onderzijde grijs behaard zijn. De stengel
en bloemstelen zijn bezet met korte, zachte haren.
Het heeft veelal prachtige bloemen.

Grondstoffen X: Ja

3 Vlierbessen
Gewone vlier valt verder op door zijn typische niet
frisse maar behoorlijk sterke geur wanneer de
bladeren worden gekneusd.

Grondstoffen X: Ja

3 Zoethout
Is een winterharde vaste plant, en kent vele
toepassingen.

Grondstoffen X: Ja

3 Steranijs
Deze bloem heeft een sterachtige vorm, vandaar de
naam steranijs. De witte bloemen vallen veelal goed
op, in de sterpunten van steranijs zitten zaadjes.

Grondstoffen X: Ja

3 Passiebloem
De naam ontleent deze mooie klimplant aan de
paarsblauwe kleur die in de corona van de bloem te
vinden is. De kelkbladeren en kroonbladeren van de
bloem zijn wit. De doorsnede van de bloemen
bedraagt circa 8 cm.

Grondstoffen X: Ja
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3 Saffraan
De bloem heeft een mooie paarsblauwe kleur, heeft
drie bloedrode lange stampers en drie gele
meeldraden.

Grondstoffen X: Ja

Ertsen & Stenen
Ertsen en stenen kunnen in de natuur of mijnen worden gewonnen, dit zijn altijd ruwe
materialen die verwerkt zullen moeten worden om goed te kunnen worden gebruikt.

Niveau Afbeelding Naam en Beschrijving

1 Kalk
Een zacht mineraal dat voor verschillende
doeleinden kan worden gebruikt.

Grondstoffen X: Ja

1 Klei
Grondstof voor het maken van bakstenen en
potten. Is tevens ook vruchtbare aarde.

Grondstoffen X: Ja

1 Kopererts
Eenvoudig te vervormen. Heeft een zeer groot
geleidingsvermogen heeft voor elektriciteit en
warmte, wordt het op grote schaal in de
industrie gebruikt.

Grondstoffen X: Ja
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1 Tinerts
Wordt gebruikt voor het vervaardigen van
brons, een koper-tin legering.

Grondstoffen X: Ja

2 IJzererts
Wordt uit de grond gehaald en kan worden
verwerkt tot ijzer.

Grondstoffen X: Ja

2 Kolen
Kolen worden gebruikt om vuren hoog op te
kunnen stoken in een smidse.

Grondstoffen X: Ja

2 Zout
Kan op vele manieren worden gebruikt vooral in de
verwerking van maaltijden en dranken van
alchemisten.

Grondstoffen X: Ja

2 Zwavel
Een component dat alchemisten graag gebruiken.

Grondstoffen X: Ja
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3 Gouderts
Wordt uit de grond gehaald en kan worden
verwerkt tot Goud.

Grondstoffen X: Ja

3 Zilvererts
Wordt uit de grond gehaald en kan worden
verwerkt tot zilver.

Grondstoffen X: Ja

Verwerkte metalen
Verwerkte metalen kunnen gemaakt worden door een smid in een smidse en worden veelal
gebruikt voor het creëren van wapens en pantsers. Echter er zijn ook smeden die de fijnere
kunst van sieraden maken meester hebben gemaakt.

Niveau Afbeelding Naam en Beschrijving

1 Koper
Een staaf puur van koper.

Grondstoffen X: Nee

1 Tin
Een staaf puur van tin.

Grondstoffen X: Nee
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2 Brons
Een staaf puur van brons.

Grondstoffen X: Nee

2 IJzer
Een staaf puur van ijzer.

Grondstoffen X: Nee

3 Goud
Een staaf puur van goud.

Grondstoffen X: Nee

3 Zilver
Een staaf puur van zilver.

Grondstoffen X: Nee
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Keuze van je Ambacht
Bij het kiezen van een ambacht is het altijd belangrijk dat je kiest wat je leuk vindt, maar ook
dat goed bij je karakter past. Bij “De Kronieken van Dalaria” gaan wij er vanuit dat een
beroep actief wordt uitgespeeld en er spel gemaakt wordt met het gekozen beroep.
Als je een Ambacht hebt uitgekozen krijg je ook direct alle vaardigheden van het niveau van
je ambacht, hier hoef je geen extra vaardigheidspunten te spenderen.

Reparatie
Wanneer iets kapot is kan dit worden gerepareerd, alle voorwerpen, pantsers en wapens
kunnen gerepareerd worden door de Ambacht X die het recept van het desbetreffende
voorwerp kent voor de helft van de grondstof kosten, naar beneden afgerond met een
minimum van 1.

Massa productie
Veelal is het produceren grote schaal toegestaan (indien logisch). De kosten van de “portie”
dienen hierbij in acht genomen te worden. De hoeveelheid porties is afhankelijk van de ketel
/ oven / smederij die gebruikt wordt. Wij gebruiken hier een tennisbal als maatstaf om een
portie af te meten. Dus als er 4 tennisballen in de ketel passen, kan je tegelijk 4 porties
maken. Per extra portie komen er 2 minuten bereidingstijd bij op basis van de standaard
bereidingstijd.
Bijvoorbeeld; als een recept voor 1 portie 15 minuten duurt om te bereiden is het mogelijk
om deze “massa” te produceren en ben je ben 17 minuten spel kwijt om 2 porties te creëren
in plaats van 30 minuten als je de porties los zo bereiden.

Alcoholische dranken
Sommige recepten worden beschouwd als alcoholische dranken (bijvoorbeeld genezing
drank). Deze type drank kan je maximaal twee nuttigen per uur voordat je (IC) beneveld
wordt. Als je (IC) beneveld bent, ben je niet meer in staat om te vechten of magie te
gebruiken.

Lijst van ambachten
De onderstaande opsomming is een lijst van ambachten die wij hebben uitgewerkt met
recepten, producten en grondstoffen.

Alchemist Houtbewerker Kruidenkenner

Apotheker Jager Smid

Het is mogelijk om een andere beroepen uit te oefenen, overleg in dit geval met de
spelleiding. In principe zijn alle middeleeuws beroepen mogelijk om te spelen.
Houd rekening met het feit dat sommige beroepen makkelijker aan klandizie / spel komen
op een LARP setting dan andere. Een smid zal eerder spel hebben dan een metselaar
bijvoorbeeld, maar wij als organisatie zullen altijd pogen spel te creëren om je beroep.
Aan ieder beroep zit een vereiste vast, dit zijn voorwerpen en gereedschappen die nodig
zijn om je beroep uit te voeren. Zonder deze voorwerpen is het onmogelijk je beroep (goed)
uit te oefenen.
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Alchemist
De alchemist maakt vanuit grondstoffen, andere componenten, waar producten mee
gemaakt kunnen worden.

Vereiste: glazen fles(jes), ketel, vijzel en stamper, vuur, zandloper

Niveau 1 Bereidings tijd Benodigdheden

Anti gif 1

Bereiding: Om een tegengif te maken heb een
beetje van het gif nodig dat gebruikt is en
grondstoffen die de eigenschap hebben gif op te
nemen.
Het gif monster kan bijvoorbeeld, door een
dokter met aderlating uit een wond worden
gehaald.

Effect: Geneest giffen van niveau 1

Massaproductie: Toegestaan

15 minuten Gif monster x 1

2 verschillende
ingredienten:
Kalk x 1
Kervel x 1
Knoflook x 1
Zoethout x 1
Zout x 1
Zwavel x 1

Onzichtbare inkt

Bereiding: Citroensap dient in een houder
geperst te worden waarna met een schrijfveer
hierin gedoopt kan worden om te schrijven.

Effect: Deze inkt laat geen sporen achter na
gebruik, de ontvanger van de brief zal deze
boven een vlam moeten houden om het te
kunnen lezen.

Massaproductie: Toegestaan

15 minuten Citroen x 1

Zeep

Bereiding:

Effect: Nodig om steriele omgeving te realiseren.
Lavendel of Steranijs kan worden toegevoegd om
een goed geurende zeep te maken die erg
populair is bij de adel.

Massaproductie: Toegestaan

15 minuten Lavendel x 2
(optioneel)
Steranijs x 2
(optioneel)
Salie x 2
Vet x 1
Water x 1
Zout x 2
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Niveau 2 Bereidings tijd Benodigdheden

Alcohol

Bereiding: Vergisten van het ingrediënt wekt
alcohol op en dit wordt gedistilleerd, daarna
gecondenseerd en opgevangen in een andere
fles. In deze fles komt de alcohol terecht. Na één
uur is één portie alcohol klaar en kan je de fles
vervangen met een lege, die is ook na een uur
weer vol per lading ingrediënt kan je 4 porties
alcohol achter elkaar maken.
Het produceren van Alcohol duurt lang maar het
proces kan zonder toezicht worden gedaan als
het begonnen is.

Effect: Creert een portie (drinkbare) alcohol

Massaproductie: Toegestaan

1 uur 4x Fruit of
Rijst of
Graan of
Aardappelen (etc)
Water x 1

Anti gif 2

Bereiding: Om een tegengif te maken heb een
beetje van het gif nodig dat gebruikt is en
grondstoffen die de eigenschap hebben gif op te
nemen.
Het gif monster kan bijvoorbeeld, door een
dokter met aderlating uit een wond worden
gehaald.

Effect: Geneest giffen van niveau 2

Massaproductie: Toegestaan

15 minuten Gif monster x 1

4 verschillende
ingredienten:
Kalk x 1
Kervel x 1
Knoflook x 1
Zoethout x 1
Zout x 1
Zwavel x 1

Zintuig verhogende thee

Bereiding: Water moet aan de kook gebracht
worden en de ingrediënten worden toegevoegd.

Effect: Je krijgt voor 1 uur de vaardigheid
‘’Oplettendheid’’.

Massaproductie: Toegestaan

10 minuten Lavendel x 1
Munt x 1
Saffraan x 1
Ster anijs x 1
Water x 1
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Niveau 3 Bereidings tijd Benodigdheden

Anti gif 3

Bereiding: Om een tegengif te maken heb een
beetje van het gif nodig dat gebruikt is en
grondstoffen die de eigenschap hebben gif op te
nemen.
Het gif monster kan bijvoorbeeld, door een
dokter met aderlating uit een wond worden
gehaald.

Effect: Geneest giffen van niveau 3

Massaproductie: Toegestaan

15 minuten Gif monster x 1

6 verschillende
ingredienten:
Kalk x 1
Kervel x 1
Knoflook x 1
Zoethout x 1
Zout x 1
Zwavel x 1

Slot olie

Bereiding: De ingrediënten moeten
samengeperst worden tot er een olie achtige
substantie ontstaat.

Effect: Verlaagt het niveau van (niet magische)
sloten met 1 niveau tot minimum van 1.

Massaproductie: Toegestaan

15 minuten Aloë vera x 1
Olie x 2
Zout x 1

Magische drank

Bereiding: De ingrediënten worden samen
gevoegd en verpulverd met de vijzel. Dit wordt op
een papier gelegd en gedroogd het wordt
geprefereerd dit met druk te doen, dat kan met
een pers maar tussen een boek in is ook
mogelijk.

Effect: Geeft direct 2 mana terug aan de
gebruiker.

Alcoholische drank

Massaproductie: Toegestaan

15 minuten Alcohol x 1
Munt x 2
Saffraan x 2
Vlierbessen x 2
Zout x 2
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Apotheker
Een apotheker is een persoon die ingrediënten bij elkaar brengt en daar iets sterkers van
maakt dan wanneer de ingrediënten los worden gebruikt. Per recept wordt er van de speler
verwacht dat deze er 15 minuten mee bezig is om uit te spelen dat er een recept gemaakt
wordt. De SL gaat ervanuit dat dit netjes door de spelers wordt uitgespeeld, mits dit niet
gebeurd kunnen de brouwsels een andere uitwerking hebben. (SL call)

Vereiste: glazen flesjes, ketel, vijzel en stamper, vuur, zandloper

Niveau 1 Bereidings tijd Benodigdheden

Keeldrank

Bereiding: De stelen van het kaasjeskruid worden
geknakt en daar komt sap uit, oprollen en uitknijpen
werkt ook. Dit sap moet worden opgevangen in een
pot of fles. Hier wordt zout aan toegevoegd en moet
goed worden geroerd zodat al het zout het sap goed
opneemt. Vervolgens wordt er honing overheen
gegoten. Ook dit wordt weer goed geroerd totdat er
een glad beslag ontstaat. Hierop wordt kokend
water gegoten. Blijven roeren totdat al het beslag is
opgelost. Laten afkoelen voor gebruik.

Effect: Deze drank verzacht de keel en heelt interne
schade aan de slokdarm en strottenhoofd.

Massaproductie: Toegestaan

15 minuten Honing x 1
Kaasjes kruid x 2
Water x 1
Zoethout x 1
Zout x 1

Maagtablet

Bereiding: De Kervel wordt vermalen tot een poeder
en daarna wordt er een beetje olie en kalk aan
toegevoegd om het te binden. Als laatste wordt er
munt aan toegevoegd als dit allemaal vermengd is
wordt er een balletje van gemaakt.

Effect: Een maagtablet vermindert misselijkheid.

Massaproductie: Toegestaan

15 minuten Houtskool x 1
Kervel x 2
Kalk x 1
Munt x 2
Olie x 1
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Wierook van slaap

Bereiding: De lavendel moet gedroogd worden en
de Dennenappels moet in stukjes worden gesneden.
Dit wordt allemaal samen in een pakketje gepakt
worden om een portie Wierook te vormen.

Effect: Na de nachtrust geneest de persoon 1 extra
punt sanity.

Niet te combineren met Lavendel en maximaal 1
punt genezing toegestaan per nachtrust.

Massaproductie: Toegestaan

15 minuten Dennenappel x 2
Houtsnippers x 1
Lavendel x 2
Salie x 2

Niveau 2 Bereidings tijd Benodigdheden

Genezings drank

Bereiding: De bloemen van het kaasjeskruid
worden geplet in de vijzel kort hierna wordt de
kervel erbij gedaan. Dit wordt samen vermeng tot
het een klont is, dan wordt de kalk erbij gedaan.
Dit wordt een brokkelige substantie die samen in
het kokende water wordt gedaan. Laten
sudderen totdat er geen klonten meer inzitten.
De droesem wordt afgegoten en alleen het vocht
behoort te worden gedronken.

Effect: De gebruiker van deze drank krijgt direct
twee levenspunten terug.

Alcoholische drank

Massaproductie: Toegestaan

15 minuten Alcohol x 1
Kaasjeskruid x 2
Kalk x 1
Kervel x 2
Water x 1

Oogzalf

Bereiding: De passiebloem wordt met de
stamper platgedrukt in de vijzel en de olie die hier
uitkomt wordt opgevangen. Deze olie wordt
samen met de honing gemengd. Het vet wordt
op een vuur gezet en vloeibaar gemaakt, zodra
het vloeibaar is gaat het mengsel van de honing
en passiebloemolie erbij. Dit wordt een geroerd
totdat het vet een egale kleur krijgt. Afgieten in
een pot of bakje en laten stollen.
De zalf kan 5 x worden gebruikt.

De oogzalf wordt aangebracht op het ooglid.

15 minuten Honing x 1
Passiebloem x 5
Passiebloem-
(olie) x1
Vet x 1
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(Uitspelen niet echt in de ogen smeren!)
Deze moet 1 á 2 minuten blijven knipperen zodat
de zalf goed verspreid.

Effect: Geneest permanente oogschade /
blindheid. Hersteld echter geen kapotte ogen.

Massaproductie: Toegestaan

Verdovingsmiddel

Bereiding: De bladeren van de Ster anijs worden
vermalen en hier wordt Saffraan aan toegevoegd
totdat het een papje geworden is. Kook water en
voeg het papje eraan toe, blijven roeren totdat de
kleur van het water egaal groen is geworden. Giet
het geheel af en laat de droesem opdrogen. De
droesem dient te worden gegeten om te
verdoven.

Effect: De verdoofde is bij bewustzijn, maar
ervaart een wazig gevoel. Voor 30 minuten is het
doel gevoelloos voor pijn maar kan geen active
acties uitvoeren.

Massaproductie: Toegestaan

15 minuten Saffraan x 1
Ster anijs x 1
Water x 1

Niveau 3 Bereidings tijd Benodigdheden

Hallucinatie drank

Bereiding: De saffraan wordt tot een poeder
vermalen met een vijzel en stamper, de
nootmuskaat wordt op dezelfde manier tot een
poeder vermalen. Dit wordt aan een kokende pot
water toegevoegd. Na 10 minuten kan de drank
worden afgegoten in een zeef. Zodra de vloeistof
droesem vrij is kan deze worden gedronken.

Effect: Het slachtoffer dat deze drank drinkt zal
heftig hallucineren en waanbeelden krijgen, dit
levert direct 2 sanity schade op.

Massaproductie: Toegestaan

Altijd de SL inlichten voordat dit gif gebruikt
gaat worden.

20 minuten Nootmuskaat x 2
Saffraan x 3
Water x 1
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Waarheids Serum

Bereiding: De vlierbessen worden tot een sap
verwerkt in de vijzel met de stamper, dit sap
wordt opgevangen in een fles of potje. Dan
worden de bladeren van de aloë vera ook
gekneusd tot er sap uit komt en ook dit gaat in
de fles of pot waar het sap van de vlierbessen in
zit. Dan wordt met de saffraan hetzelfde gedaan
en ook gekneusd en het sap afgegoten  in de fles
of pot. Dit wordt allemaal verdund met water en
goed geschud.
Het sap met water gaat in een ketel en wordt
gekookt. De damp die eraf komt wordt
gedestilleerd en in een flesje opgevangen. De
kleurloze vloeistof is het serum.

Effect: Dwingt het doel vijf minuten lang de
waarheid spreken, maar niet om te spreken.
Geeft daarnaast ook één punt sanity schade.

Alcoholische drank

Massaproductie: Toegestaan

20 minuten Alcohol
Aloë vera x 2
Saffraan x 2
Vlierbessen x 3
Water x 1

Pijl gif

Bereiding: De bladeren van de steranijs worden
platgedrukt en gekneusd in de vijzel, aan dit sap
wordt de olie toegevoegd. Dit mengsel wordt
gezeefd zodat de plant is weg gefilterd en de
brouwer alleen de olie en het sap overheeft. Dit
wordt verhit op een vuurtje en hieraan wordt de
zwavel toegevoegd. 5 minuten laten sudderen en
daarna afgieten in een potje of fles.
Het gif moet op een scherp wapen worden
gesmeerd voor gebruik. (om dit aan te geven
wordt er een lint om het wapen gestrikt) dit moet
duidelijk zichtbaar zijn.

Effect: Geeft het wapen / pijl (eenmalig) de call
“paralyze”.

Massaproductie: Toegestaan

20 minuten Olie x 1
Steranijs x 2
Zwavel x 1
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Houtbewerker
Als houtbewerker ben je in staat ruw hout te vervaardigen tot fijnere producten. Het
voordeel van de houtbewerker ten opzichte van veel andere beroepen is dat er geen
tijdsdruk is op het maken van voorwerpen, een Houtbewerker kan beginnen met het werk
en dit laten liggen en later verder gaan om het af te maken.

Vereiste: Timmergereedschap: Bijtel, hamer, zaag, bijl.

Niveau 1 Bereidings tijd Benodigdheden

Boog maken
Je kan een boog maken.

Zie kosten
uitrusting (hout)

Zie kosten
uitrusting (hout)

Hout verwerking
Hout is de basisgrondstof voor alle
vaardigheden van de houtbewerker. Van hout
kunnen alle basis voorwerpen van hout worden
gemaakt, denk aan planken, bekers, borden,
schachten, stelen, ect.

10 minuten - Hout x 1

Slag wapen maken
Simple wapens van hout kunnen worden
vervaardigd uit hout, dit zijn knotsen en staven.

Zie kosten
uitrusting (hout)

Zie kosten
uitrusting (hout)

Niveau 2 Bereidings tijd Benodigdheden

Kolenbrander
Je kan kolen maken door hout te branden en
de kolen over te houden. Het hout moet
worden opgezet en gebrand worden. Dan is het
wachten totdat het kolen zijn. Er is wel veel
hout voor nodig om dit te kunnen doen. Vijf
hout lever 2 portie kolen.

Massaproductie: Toegestaan

10 minuten
opzetten

60 minuten
branden.

- Hout x 5

Kruisboog maken
Je kan effectief een boog maken die gebruikt
kan worden door krijgers met de vaardigheid;
Hand Kruisboog of Kruisboog

Zie kosten
uitrusting (hout)

Zie kosten
uitrusting (hout)

Sieraden
Van hout worden kettingen en armbanden
gemaakt van hout deze zijn decoratief te
gebruiken.

30 minuten - Hout x 1

Touwenslager
Touw kan worden verwerkt in andere
producten, denk aan snaren, pezen of
ingewikkeld vlechtwerk.
Om touw te maken zijn er 5 vezels nodig.

15 minuten - Touw x 1
- Vezels x 5
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Niveau 3 Bereidings tijd Benodigdheden

Meubel maker
Denk aan stoelen, tafels, kasten, kisten, ect.
Er zijn planken nodig om meubels te maken.
Klein: 3 planken - Kistjes,
Middel: 6 planken - Stoelen
Groot: 9 planken - Kasten

60 minuten - Planken x 3,6,9

Muziek instrument maker
De houtbewerker kan instrumenten van hout
maken, denk aan een vedel of harp.

Zie kosten muziek
instrumenten

Zie kosten muziek
instrumenten

Sier werk
De houtbewerker is is staat sierlijke
voorwerpen te maken, dit kan als kunst worden
neergezet of verkocht. Denk aan beeldjes of
snijwerken.

60 minuten - Hout x 3
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Jager
Als jager vang je dieren voor grondstoffen die nodig zijn, denk aan huid, vlees en botten. Als
jager ben je mede verantwoordelijk voor het ecosysteem van de natuur. Als er te veel
gejaagd wordt kan dit grote gevolgen hebben voor de natuur.

Vereiste: Mes/dolk

Niveau 1 Bereidings tijd Benodigdheden

Pijlen maken
Het maken van pijlen is een basisvaardigheid van
een jager.

5 minuten Pijlpunt
Veer
Schacht

Stropen
Het afstropen van een dierenhuid, de tijd hangt af
van de grote van het dier.
- 5 minuten voor kleine dieren zoals konijnen.
- 10 minuten voor dieren zoals wolven.
- 15 minuten voor grote dieren zoals koeien.

5 minuten
10 minuten
15 minuten

Dolk/mes

Slachten
Het slachten van dieren en het vlees en botten
hieruit te winnen.
- 5 minuten voor kleine dieren zoals konijnen.
- 10 minuten voor dieren zoals wolven.
- 15 minuten voor grote dieren zoals koeien.

5 minuten
10 minuten
15 minuten

Dolk/mes

Niveau 2 Bereidings tijd Benodigdheden

Leer looien
Je bent in staat leer op zo’n manier te bewerken
dat het gebruikt kan worden in andere ambachten.
Opgespannen huid kan je hier 1 stuk leer van
maken.
Per 3 dieren huiden kan je één leer maken.

15 minuten Opgespannen
huid

Opspannen van huid
Door het opspannen van de dierenhuid droogt het
en kan het daarna gelooid worden of decoratie
gebruikt worden als voorwerp.

Opspantijd:
10 minuten
Droogtijd:
2 uur

Opspanrek

Vlees roken
Het roken van vlees maakt dat het lang houdbaar
is en een delicatesse wordt. Het roken van vlees is
niet een intensief proces maar er moet per kwartier
ongeveer wat nieuw hout bij worden gedaan voor
het rookproces.

Rooktijd:
1 uur

Hout x 3
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Niveau 3 Bereidings tijd Benodigdheden

Geur blokker

Bereiding: Het slijmerige sap en de salie worden
gemengd met een vijzel en hier wordt
Xanthaangom aan toegevoegd, dit wordt zalf die je
op geurende plekken kan smeren waardoor je geur
zo goed als verdwijnt.

Effect: De jager kan twee uur lang door wilde
dieren (op basis van geur) niet ontdekt worden.

Massaproductie: Toegestaan

15 minuten Aloë vera x 1
Salie x 1
Xanthaangom x1

Jacht trofee
Een jacht trofee is iets dat zeer prachtig staat
boven het haardvuur van bijvoorbeeld een adellijke
familie. De voorwerpen worden vaak op aanvraag
gemaakt en leveren vaak veel geld op gezien de
status die zo’n trofee met zich meebrengt.

15 minuten - Dood dier

Leer verwerking
De jager is instaat leer te verwerken in andere
vormen, denk aan kledij, trommel vellen of
pantsers.

Zie kosten
uitrusting
(bont/leer)

Zie kosten
uitrusting
(bont/leer)
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Klerk
De Klerk is de persoon die vaak documenten nakijkt en gesprekken notuleren bij
vergaderingen. De meeste dorpen en steden hebben wel één Klerk om zo het woord voor te
kunnen dragen indien de bevolking niet kan lezen. Tevens zijn ze ook vaardig in het maken
van de producten die nodig zijn voor hun ambt.

Vereiste: Vijzel en Stamper

Niveau 1 Bereidings tijd Benodigdheden

Papier maken
De vezels worden zo klein mogelijk gemaakt en
gekookt in water, dit wordt op een vlakke bodem
gelegd en te drogen gelegd of gehangen.

Massaproductie: Toegestaan

10 minuten
1 dag droogtijd.

Vezels x 1
Vijzel & Stamper
Water x 2

Inkt maken
De kolen worden vermalen en het poeder
toegevoegd aan water, dit wordt gekookt en hier
wordt zout aan toegevoegd. Na vijf minuten te
hebben gekookt laten afkoelen en kalk toevoegen
om de inkt te laten binden. Kleuren kunnen
worden gemaakt door één extra ingrediënt toe te
voegen met de goede pigmenten.

Massaproductie: Toegestaan

15 minuten Kalk x 1
Kolen x 1
(Optioneel kleur),
Vijzel & Stamper
Water x 1
Zout x 1

Schrijfgerei maken
De Klerk kan van veren pennen maken, door de
slagpen in te snijden met een mes maakt de
Klerk pennen. Ondanks de hoeveelheid is het
vaak niet mogelijk om meer dan één pen te halen
uit een portie  veren.

Massaproductie: Toegestaan

10 minuten Mes
Veren x 1

Niveau 2 Bereidings tijd Benodigdheden

Boekbinden
Papier wordt gebundeld tot één boek, met de
garen maak de je vellen vast en bevestig je ze in
de kaft. Daarna wordt de kaft afgeschermd met
Leer om het papier te beschermen.

60 minuten Garen x 1
Leer x 1
Papier x 1
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Inspectie van documenten
De klerk kan door een document te onderzoeken
erachter komen of er verborgen boodschappen
op staan of wel de echtheid controleren.

Altijd de SL voor ruling vragen

10 minuten Vergrootglas

Zegel was maken
De bijenwas wordt gesmolten en hier wordt Kalk
poeder aan toegevoegd. Zodra dit goed
gemengd is wordt de kleur toegevoegd, en
afgegoten in de vorm.
De kleur kan worden gehaald uit verschillende
bronnen.

Massaproductie: Toegestaan

15 minuten Bijenwas x 1
Kalk x 1
Kleur x 1

Niveau 3 Bereidings tijd Benodigdheden

Kalligraferen & Illustreren
Jou handschrift is een verrukking om te lezen en
de illustraties zijn prachtig. Als jij een boek
beschrijft verhoogt dat de waarde van dit boek
met 50% extra waarde.
De kleuren zijn vereist om zo alle kleuren te
kunnen maken voor je illustraties.

Doorlopend 1
event

Pen,
Inkt kleuren:
Zwart, Geel,
Rood, Blauw
Penseel

Opstellen van officiële documenten
Je bent in staat officiële documenten van
instanties te maken. Dit gebeurd uiteraard altijd
met de goedkeur van de desbetreffende
instantie.
De kroon, Ordo Solaris, het Magiërsgilde, e.d.

30 minuten Papier, Zegelwas,
Inkt

Vervalsing documenten
Je bent in staat documenten van instanties te
vervalsen en verzegelde post open en dicht te
kunnen maken zonder sporen achter te laten.

30 minuten Papier, Zegelwas,
Inkt
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Kruidenkenner
Een kruidenkenner vindt kruiden in de natuur om nederzettingen heen, kweken deze in een
kruidentuin of kopen deze via een handelaar. Enkel kruiden kenners weten wat de speciale
eigenschappen van kruiden zijn en kunnen deze gebruiken zonder bereiding.

Een kruidenkenner is het enige ambacht dat niet afhankelijk is van recepten om hun
producten te vinden (via de vaardigheid Verzamel grondstoffen X). Zij weten door hun
training bijzondere kruiden direct te herkennen, echter de precieze werking hiervan weten zij
pas als zij het bijbehorende niveau ambacht hebben behaald.

Vereiste: Leren handschoenen

Niveau 1 Soort

Aloe vera

Toepassing: Breek de plant open zodat de vochtige substantie bloot
komt te liggen en wrijf deze (voorzichtig) over de brandwond om het
effect te bereiken.

Effect: Voor één uur doet de behandelde brandwond geen pijn.

Genezend

Munt

Toepassing: De blaadjes kunnen in ruwe vorm in heet water worden
geplaatst om thee van te zetten. Daarnaast kan het blad van de plant in
ruwe vorm worden gegeten om het effect te bereiken.

Effect: Eén portie munt opeten zorgt ervoor dat slechte adem
verdwijnt.

Esthetisch/
genezend

Netel

Toepassing: Kan worden gedroogd en vervaardigd als vezels voor 2
porties netels krijg je 1 portie vezels. Wanneer dit op ontblote huid
wordt toegebracht wordt het effect bereikt.

Effect: Geeft direct jeuk aan het slachtoffer.

Gif

Nootmuskaat

Toepassing: Een smaakmaker in gerechten en ruikt sterk. Bij overmatig
gebruik is het kruid giftig en zal de persoon die te veel inneemt eerst
misselijk worden en daarna gaan braken.
Een drietal porties van het kruid kan rauw gegeten worden of vermengd
worden met één portie eten of drinken om het effect te bereiken.

Effect: Veroorzaakt binnen een half uur misselijkheid bij het slachtoffer.

Esthetisch/gif
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Salie

Toepassing: Kan in ruwe vorm worden gegeten tegen de honger. Als
de bladeren gekneusd worden en worden gecombineerd met heet
water dient het als een ontsmettend middel om verbanden steriel te
maken. Om het effect te bereiken heb je drie porties salie per emmer
kokend water nodig.

Effect: Hiermee kan je 10 stuks verband steriel maken.

Genezend

Niveau 2 Soort

Kaasjeskruid

Toepassing: Het blad van deze plant kan rauw worden gegeten of
gekookt. Dit geeft een nootachtige smaak. Het eten van het blad in
rauwe vorm geeft het effect.

Effect: Eén portie Kaasjeskruid verzacht keelpijn voor één uur.

Genezend

Kervel

Toepassing: Bevorderd de spijsvertering, filtert giffen en versoepelt
pijnlijke gewrichten. De bladeren van de kervel moeten gekneusd
worden en vermengd worden met een glas (warm) water om het effect
te behalen.

Effect: Drie porties verwijderd een gif van niveau 1 bij een slachtoffer.

Genezend

Knoflook

Toepassing: Knoflook bevat de eigenschappen om ziektes te
genezen, smaakt tevens ook goed in gerechten. Als het in rauwe vorm
gegeten wordt, wordt het effect bereikt.

Effect: Geeft je voor één uur een slechte adem.

Esthetisch/
Genezend

Lavendel

Toepassing: Een bloem dat zeer lekker ruikt, kan olie of zeep van
gemaakt worden maar ook gegeten worden of thee van worden gezet.
Goed middel tegen spanning,depressie en slapeloosheid. Een vijftal
porties bloemblaadjes kunnen gekneusd worden en op de borstkas
worden gesmeerd om het effect te bereiken.

Effect: Geeft (na nachtrust) een punt sanity extra terug.

Niet te combineren met Wierook van Slaap en maximaal 1 punt
genezing toegestaan per nachtrust.

Esthetisch/
genezend
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Vingerhoedskruid

Toepassing: De bladeren van het kruid moeten vermalen en verpulverd
worden waarna deze genuttigd kan worden via een drankje om het
effect te behalen.

Effect (cumulatief):
● Eén portie veroorzaakt binnen een half uur diarree.
● Twee porties veroorzaakt binnen een uur hallucinaties.
● Drie porties veroorzaakt binnen anderhalf uur de dood.

Gif

Niveau 3 Soort

Vlierbessen

Toepassing: Geeft rust in het hoofd en geeft een voldaan gevoel in de
maag. Het nuttigen van een drietal porties vlierbessen bereikt het
effect.

Effect: Geneest direct 1 punt sanity bij de gebruiker en stilt de honger.

Genezend

Zoethout

Toepassing: Versterkt het immuunsysteem en filtert giffen uit het bloed
en organen, kan ook drop van gemaakt worden. Op zoethout kan
gekauwd worden waardoor een zoete smaak vrijkomt en het effect
bereikt wordt.

Effect (cumulatief):
● Eén portie, vertraagt de werking van een gif tot niveau 1.
● Twee porties, vertraagt de werking van een gif tot niveau 2.
● Drie porties veroorzaakt hoge bloeddruk en hoofdpijn.

Genezend/ Gif

Steranijs

Toepassing: De Bloemen ruiken lekker en kan thee van worden
getrokken, kan tevens ook in oliën en zeep worden verwerkt. De
bladeren zijn reukloos en giftig en kunnen vermalen worden tot een
poeder om het effect te bereiken.

Effect bladeren(cumulatief):
● Eén portie veroorzaakt binnen een minuut hallucinaties.
● Twee porties veroorzaakt 1 sanity schade
● Drie porties veroorzaakt leverschade

Esthetisch/ Gif
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Passiebloem

Toepassing: Kan een zalf van worden gemaakt om gewonde ogen te
helen. Niet te verwarren met ogen die verwijderd of permanent blind
zijn. De bloembladeren kunnen vermalen worden en gemengd worden
met (warm) water om het effect te bereiken.

Effect (cumulatief):
● Eén portie veroorzaakt binnen een minuut prettige hallucinaties.
● Twee porties veroorzaakt moeheid (speel alsof je 1 hp hebt)
● Drie porties veroorzaakt slaap.

Genezend

Saffraan

Toepassing: Een bedwelmend middel dat zenuwkalmerend kan
werken. Bij een overdosis van dit kruid zal het de zenuwen erger maken
en tot hallucinaties lijden. De stamper van de bloem moet verwijderd en
gedroogd worden alvorens het effect behaald kan worden.

Effect (cumulatief):
● Eén portie kalmeert het doel en verwijderd het effect van een

fear.
● Twee porties kalmeert het doel en verwijderd het effect van een

terror.
● Drie porties veroorzaakt direct hallucinaties en geeft één punt

sanity schade.

Genezend/gif
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Smid
Als smid help je met ijzeren voorwerpen die nodig zijn in de samenleving, denk hierbij aan
gereedschap en gebruiksvoorwerpen. Een smid werkt enkel met metaal en kan wel een bijl
maken als er een steel geleverd wordt maar kan deze zelf niet maken.

Smid gereedschap en werkplaats zijn vereist voor dit beroep: Hamer, tang, aambeeld,
oven, schort, handschoenen.

Bereidingstijd: aantal ijzeren staven x 10 minuten
Met meerdere smeden mag de tijd gedeeld worden door het aantal smeden tot een
maximum van 3.

Niveau 1 Bereidings tijd Benodigdheden

Erts omsmelten tot staven
De smid kan de grondstof erts omsmelten tot
staven, per 3 erts wordt dit eén staaf. Meerdere
ersten kunnen tegelijk verwarmd worden en
gezuiverd tot een staaf. Mits de smeltkroes groot
genoeg is.

Massaproductie: Toegestaan

20 minuten 3 erts per soort
staaf

2 x Kolen

Simpele wapens en pantsers (metaal) maken
Je bent instaat simpele wapens en pantsers van
metaal te maken.

15 minuten Zie kosten
uitrusting metaal
2 x Kolen

Voorwerpen maken
De smid kan voorwerpen van metaal maken, dit
zijn gebruiksvoorwerpen en gereedschappen.

15 minuten 1 x IJzer
1 x Leren reep
1 x Steel
2 x Kolen

Niveau 2 Bereidings tijd Benodigdheden

Krijgshaftige pantsers en wapens (metaal) maken
Je bent instaat Krijgshaftige wapens en pantsers
van metaal te maken.

20 minuten Zie kosten
uitrusting metaal
2 x kolen

Pijlpunt maken (per 5)
Je bent in staat pijlpunten (of bolt punten) te
maken voor een jager om pijlen van te maken.
1 IJzer levert 5 pijl of bolt punten, dit mag
verdeeld worden.

15 minuten 1 x IJzer
2 x Kolen

Wapens scherpen
De smid scherpt wapens van krijgers, alle
wapens, op pijlen en bolts na, kan de smid
scherpen deze geven dan 1 extra sharp schade
voor het komende uur.

10 minuten Wetsteen
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Niveau 3 Bereidings tijd Benodigdheden

Edel smid
De smid kan sieraden maken van edel metalen en
hier ook edelstenen in zetten en verwerken.

20 minuten
+10 minuten om
edelstenen in te
zetten

Per metaal soort
levert 1 sierraad.
2 x Kolen

Expert Krijgshaftige pantsers en wapens (metaal)
maken
Je bent instaat expert Krijgshaftige wapens en
pantsers van metaal te maken.

25 minuten Zie kosten
uitrusting metaal
3 x Kolen

Muziek instrument maker
De smid is in staat muziekinstrumenten van
metaal te maken, denk aan jachthoorns en
schalmeien. Ook onderdelen voor andere
instrumenten zijn te maken op deze manier. Over
het algemeen worden muziekinstrumenten
gemaakt van koper.

25 minuten Zie kosten
muziek
instrumenten

3 x Kolen

Sloten maken (niveau 1, 2 of 3)
Je bent in staat om sloten te creëren waarmee
deuren, kisten of andere containers afgesloten
kunnen worden.

Niveau 1
10 minuten

1 x Brons
1 x IJzer
1 x Kolen

Niveau 2
20 minuten

2 x Brons
1 x IJzer
2 x Kolen

Niveau 3
30 minuten

3 x Brons
2 x IJzer
3 x Kolen
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Algemene recepten

Kosten uitrusting (hout)

Simpele wapens Vereiste

Knots
Zie beschrijving knots bij wapens

● Hout x 1

Staf
Zie beschrijving staf bij wapens

● Hout x 2

Afstand wapens Vereiste

Boog
Zie beschrijving knots bij wapens

● Steel x 2
● Pees
● Hars x 2

Hand Kruisboog
Zie beschrijving staf bij wapens

● Plank x 2
● Pees
● Hars x 2
● Lier x 1(ijzer voorwerp)
● Spanhaak x1(ijzer voorwerp)

Kruisboog
Zie beschrijving staf bij wapens

● Plank x 3
● Pees
● Hars x 2
● Lier x 1(ijzer voorwerp)
● Spanhaak x1(ijzer voorwerp)

Kosten uitrusting (bont/leer)

Simpele pantsers Benodigdheden

Bont
Zie beschrijving Bont bij pantser

- Opgespannen Huid x 4

Leer
Zie beschrijving Leer bij pantser

- Leer x 4

Kosten uitrusting (metaal)

Simpele wapens Vereiste

Dolk
Zie beschrijving dolk bij wapens

● IJzer x 2
● Leren repen x 1

Werpdolk
Zie beschrijving werpdolk bij wapens

● IJzer x 2
● Leren repen x 1
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Werpbijl
Zie beschrijving werpdolk bij wapens

● IJzer x 1
● Leren repen x 1
● Steel x 1

Schild (klein)
Zie beschrijving schild klein bij pantser

● IJzer x 3
● Houten planken x 1
● Leren repen x 3

Krijgshaftige wapens / pantser Vereiste

Strijd-bijl
Zie beschrijving Strijd-bijl bij wapens

● IJzer x 3
● Leren repen x 2
● Steel x 1

Strijdhamer (eenhandig)
Zie beschrijving Strijdhamer bij
wapens

● IJzer x 3
● Leren repen x 2
● Steel x 1

Zwaard (eenhandig)
Zie beschrijving Zwaard (eenhandig)
bij wapens

● IJzer x 4
● Leren repen x 1

Metalen pantster
Zie beschrijving Metalen pantster bij
pantser

● IJzer x 10
● Leren repen x 5

Schild (groot, minstens 50cm⌀ tot
100cm⌀ )
Zie beschrijving schild (groot) bij
pantser

● Houten planken x 3
● IJzer x 10
● Leren repen x 3

Expert krijgshaftige wapens / pantser Vereiste

Lans / Speer / Hellebaard
Zie beschrijving Lans / Speer /
Hellebaard bij wapens

● IJzer x 4
● Leren repen x 3
● Steel x 2

Strijdhamer (tweehandig)
Zie beschrijving Strijdhamer
(tweehandig) bij wapens

● IJzer x 8
● Leren repen x 3
● Steel x 2

Zwaard (tweehandig)
Zie beschrijving Zwaard (tweehandig)
bij wapens

● IJzer x 10
● Leren repen x 2

Plaatharnas
Zie beschrijving Plaatharnas bij
pantser

● IJzer x 20
● Leren repen x 10

Schild (toren, groter dan 100 cm⌀)
Zie beschrijving Schild (toren) bij
pantser

● Houten planken x 5
● IJzer x 15
● Leren repen x 4
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Kosten muziek instrumenten

Voorwerp Benodigdheden Voorwerp Benodigdheden

Blokfluit - Steel x 1 Psalterium - Planken x 4
- Snaren x 6
- Hars x 5

Doedelzak - Steel x 4
- Leer x 1

Portatief - Planken x 4
- Leer x 1
- Koperen pijp x 25

Draailier - Planken x 4
- Snaren x 6
- Hars x 5
- Draai mechanisme
(IJzeren voorwerp)

Schalmei - Koper x 6

Dwarsfluit - Steel x 2 Tamboerijn - Planken x 4
- Snaren x 6
- Schelringen set x 1

Harp, hand formaat - Planken x 4
- Snaren x 6
- Hars x 5

Trom - Planken x 8
- Leer x 1
- Touw x 2

Jachthoorn - Koper x 8 Vedel - Planken x 2
- Snaren x 6
- Hars x 5
- Steel x 1

Luit - Planken x 4
- Snaren x 6
- Hars x 5

Zink - Steel x 2
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Release notes
Wanneer Wat Wie

23/07/2020 Opzet van het document Geert

04/12/2021 Oplevering van het document (0.9) Geert Kamps
Maarten Simons

10/12/2021 Oplevering van het document (1.0) Geert Kamps
Maarten Simons

02/01/2022 Oplevering van het document (1.1)
● Beroepen herzien
● Beroepen, jager, houtbewerker, smid

uitgewerkt
● Aantal producten verder uitgewerkt
● Visuele steun geboden bij muziek

instrumenten.
● Grondstoffen uitgebreid

Geert Kamps
Maarten Simons

12/01/2022 Oplevering van het document (1.2)
● Beschrijving grondstoffen (meer)

algemeen gemaakt.
● Kruiden zijn nu ruwe grondstof
● Kruidenkenner aangepast
● Algemene recepten toegevoegd (deze

gelden voor meerdere beroepen)

Geert Kamps
Maarten Simons

19/01/2022 Oplevering van het document (1.2.1)
● Kolen toegevoegd aan grondstof
● Kolen toegevoegd als product bij

houtbewerker
● Kolen toegevoegd bij smid als vereiste

Geert Kamps
Maarten Simons

31/01/2022 Oplevering van het document (1.2.2)
● Reparatie toegevoegd aan Ambachten
● Grondstofkosten toegevoegd
● Kosten veranderingen in kolen bij smid
● Kosten verandering in wapens en

juwelen.

Geert Kamps
Maarten Simons

20/02/2022 Oplevering van het document (1.2.3)
● Afbeeldingen van grondstoffen

geupdate

Geert Kamps
Maarten Simons

22/03/2022 Oplevering van document (1.3)
● Ambacht klerk toegevoegd.

Geert Kamps
Maarten Simons
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