06-03-2009
Geachte Wargamers,
De zomer, tegenwoordig bekend als excuus om naar een overvol strand of pretpark te gaan,
was in tijden van weleer het seizoen om je grieven te beslechten door middel van keiharde
strijd. Nou, die tijd is terug! Ten minste… als jullie de uitdaging aandurven…
Wargames Club, Militia Brabantia, nodigt jullie bij deze uit voor onze eerste
vriendschappelijke Open Warhammer Ancient Battles toernooi. We schrijven speciaal de
clubs in Nederland en België aan. Uiteraard zijn spelers die niet aangesloten zijn bij een
vereniging ook welkom!
Op zaterdag, 6 juni 2009 zijn jullie vanaf 10:00 uur welkom in spellenwinkel Gameforce te
Eindhoven in Nederland. We eindigen om 17:00 uur. Voor een vergoeding van 12,50 euro
bieden wij jullie een toernooi bestaande uit drie scenario’s. Het deelnamegeld is volledig
bedoeld voor een lunch en prijzen.
De lunch bestaat uit diverse broodjes, een warme snack en koffie en of thee. Ook zullen wij
per toernooi een viertal winnaars belonen met prijzen. De prijzen zijn voor de spelers; die de
eerste plaats hebben veroverd, mooiste geschilderde legers hebben, meest historisch correcte
legers en belangrijkste prijs van de dag; de sympathiekste speler. Want het gaat ons er
voornamelijk om een leuke dag te hebben met deelgenoten van deze leuke hobby. Geen
overdreven overwinningsdrang of vals spel, maar lachen (en uitgelachen worden als je erg
slecht gooit).

Gedurende deze dag zullen wij twee toernooien tegelijk houden. Het is dus niet mogelijk om
aan beiden toernooien deel te nemen.
Eén toernooi zal worden uitgevochten met legers uit de periode na de val van het WestRomeinse rijk (476 n.Chr.) tot aan the battle of Hastings (1066 n.Chr.).
-Shieldwall
-El Cid
-Age of Arthur

Het andere toernooi zal worden uitgevochten met legers uit de oudheid vanaf de Perzische
oorlogen (490 v.Chr.) tot de val van het West-Romeinse rijk (476 n.Chr.).
-Armies of Antiquity
-Alexander the Great
-Spartacus
-Fall of the West
-Hannibal and the Punic Wars
-Romeinen en barbaren uit het rulebook

Voor het toernooi omtrent de oudheden zijn een aantal leen legers beschikbaar.
Laat echter snel weten of je hier gebruik van wilt maken!
Zoals aangeven zullen de toernooien elk bestaan uit drie scenario’s.
Het eerste scenario zal bevochten worden door legers opgebouwd uit 750 punten.
Verkenners, onder leiding van een officier van de generaal, zal een verkenning van de
omgeving en vijand uitvoeren.
Het tweede scenario zal bevochten door de voorhoede van de legers opgebouwd uit 1000
punten. Hierbij mag je de volle opties van je legerlijst benutten.
Het derde scenario wordt de grote eindstrijd door legers opgebouwd uit 2000 punten. Ook hier
mag weer de volle opties van de legerlijst benut worden.
Voor verdere details van de te bespelen scenario’s en hun bijzonderheden verwijzen we je
graag door naar de bijlage.
Omdat we te gast zijn bij spellenwinkel Gameforce is het meebrengen en nuttigen van eigen
spijs en drank niet toegestaan. In de winkel is er tegen betaling ruim aanbod voor de dorstige
en of hongerige speler.

De sluitingsdatum voor inschrijving staat vast op 13 mei 2009. Deelname aan het toernooi
wordt vastgesteld door datum van betaling. Deelname geld kan over geschreven worden naar
Rabobank rekeningnummer: 33.11.39.278 op naam van Arvid Kappe onder vermelding van je
naam en “Glory or Dishonour ‘09”.
Durven jullie de uitdaging aan…?
Namens Militia Brabantia,
Kees Broeren
Richard Evers
Arvid Kappe
Voor verder informatie kijk ook eens op:
www.militiabrabantia.richardevers.nl
Voor vragen:
b.kappe@chello.nl
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