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Praktische zaken voor Academie 
der Toverkunsten 
Hieronder zijn een aantal praktische zaken voor Academie der Toverkunsten. Deze gelden 
dus niet voor Expedities of andere evenementen.  

Wat wij verzorgen 
● Overdekt overnachten in een bed in een slaapzaal. 
● Broodmaaltijd op vrijdagavond. Ontbijt, lunch en diner op zaterdag. Ontbijt en lunch 

op zondag. 
● Toiletten en douches. 
● Stropdas te leen. 

Wat je mee moet nemen 
● Eigenverklaring. Deelnemers onder de 18 moeten hiervoor een handtekening van 

ouder/voogd. De eigenverklaring zal worden meegestuurd met de laatste informatie 
voor het evenement 

● Toverstaf. Zonder toverstaf kun je geen spreuken of magische vaardigheden doen. 
● Kostuum. Kleren maken de man, dus zorg dat je een bijpassend kostuum hebt. 

Spijkerbroek is niet toegestaan. 
● Warme kleding. Het evenement is in februari, het kan dus erg koud zijn. Zorg dat je 

je goed aankleed. Een deel van het evenement speelt zich buiten af. 
● Slaapzak, bedlaken en kussensloop. Er zijn bedden. 
● Theedoek. 
● Studiemateriaal om je studie uit te spelen. Dit is vooral voor alchemisten en 

kruidenkundige erg belangrijk aangezien zij tijd moeten besteden om hun brouwsels 
te maken. 

Wat je mee kan nemen 
● Schoolspullen. Denk hierbij aan schrijfmateriaal, boeken en dergelijke. 
● Attributen voor je personage. 
● Geld. Er is de mogelijkheid om een barkaart aan te schaffen van €5,-. Hiermee 

kunnen (warme) snacks en dranken worden gekocht. Achteraf kun je jouw barkaart 
weer terug wisselen voor geld, als je deze niet hebt gebruikt.  
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Locatie 
Het evenement vindt plaats in het Kruithuis te Delft: 
 
Kruithuis te Delft 
Schiekade 1 
2627 BL Delft 
 
Routebeschrijving: 
 
Vanaf A13 uit de richting Den Haag of Rotterdam: 

● Neem op de A13 afslag 10: Delft Zuid en ga de Kruithuisweg op 
● Neem bij de brug over de Schie de afslag: Wijk 27 Schieoevers 
● Aan het einde van de afslag bij de stoplichten linksaf de Schieweg onder de 

Kruithuisweg door 
● Ga na ca. 100 meter links af de Energieweg in (vlak voor de Volkswagendealer) 
● Einde van de weg links af de Schiekade in 
● Na ca. 100 meter kunt u links op het parkeerterreintje parkeren 

  
  
  
Vanaf de A4 uit de richting Amsterdam/Den Haag of Schiedam: 

● Neem op de A4 afslag 14 Delft en ga de Kruithuisweg op 
● Neem voor de brug over de Schie de afslag: Wijk 27 Schieoevers 
● Aan het einde van de afslag bij de stoplichten rechtsaf de Schieweg op 
● Ga na ca. 75 meter links af de Energieweg in (vlak voor de Volkswagendealer) 
● Einde van de weg links af de Schiekade in 

 
De routebeschrijving is ook te vinden op http://scoutcentrumdelft.nl/contact  
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Planning 
Hieronder is een algemene planning voor de Academie der Toverkunsten te vinden, deze 
planning kan afwijken van de uiteindelijke uitvoering. Mochten er belangrijke 
veranderingen zijn, dan wordt dit van te voren aangekondigd.  
 
Vrijdag 
Iedereen is welkom vanaf 17.00, wanneer je eerder komt is het handig dit te laten weten aan 
de organisatie via secretaris.projectm@gmail.com. Er volgt een korte introductie om 19.00, 
hierna begint het spel. Rond 19:00 zal er ook brood klaar staan in de kantine. Vanaf 01.00 uur 
komt er geen spel meer in vanuit de organisatie. Van 02.00 tot 08.00 uur zijn er geen 
spelleiders aanwezig. Slaapkamers zijn altijd OC. Het is dus niet de bedoeling mensen 
wakker te maken wanneer ze in hun bed aan het slapen zijn. 
 
Zaterdag 
Ontbijt staat klaar in de kantine vanaf 08.00. Lessen beginnen volgens het rooster om 09.00. 
Lunch staat klaar in de kantine vanaf 12.00 en blijft staan tot 15.00. Avondeten staat klaar 
vanaf 18.30 en duurt tot 19.30.  Vanaf 01.00 uur komt er geen spel meer in vanuit de 
organisatie. Van 02.00 tot 08.00 uur zijn er geen spelleiders aanwezig. Slaapkamers zijn altijd 
OC. Het is dus niet de bedoeling mensen wakker te maken wanneer ze in hun bed aan het 
slapen zijn. 
 
Zondag 
Ontbijt staat klaar in de kantine vanaf 08.00, lessen beginnen volgens het rooster om 09.00. 
Lunch staat klaar in de kantine vanaf 12.00 en blijft staan tot 15.00. Rond 15:00 zal de 
uitreiking zijn van de Afdelingsbeker. Daarna is het spel af en moet er worden afgebouwd. 
Iedereen werkt hieraan mee, zodat het snel is gedaan en iedereen naar huis kan rond 17.00. 
 
 

mailto:secretaris.projectm@gmail.com

	Inhoudsopgave
	Praktische zaken voor Academie der Toverkunsten
	Wat wij verzorgen
	Wat je mee moet nemen
	Wat je mee kan nemen
	Locatie
	Planning


