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Ironisch hè! Ik speel in 
een horror-LARP, maar 
een presentatie geven 

was te eng’









Interview met Sven Van Efferen 

wanneer en waarom ben je 
begonnen met larpen? 

“Toen ik in groep 8 zat, ik had de 
mogelijkheid om een werkstuk te 

maken met onderwerp naar keuze. 
In die tijd LARPte mijn oom en ik 
ben toen een dag mee gegaan. Dat 
was op dat moment zó gaaf  dat ik 

daarna (voor het eerst) naar 
Castlefest ben gegaan en alle 
LARP stands ben afgegaan.”

heeft dit ook invloed in je 
dagelijkse leven? Of  pas je 

bepaalde elementen uit larpen toe 
in de doordeweekse dag?

“Als student Archeologie hebben 
de historische LARP evenementen 
weldegelijk invloed op mijn leven/
studie. Ik gebruik veel onderzoek 

van mijn studie in deze 
evenementen én andersom. Dat 

vereenvoudigd de studie af  en toe 
aanzienlijk.”

“Verder beïnvloed het mijn andere 
hobby, fotografie, aanzienlijk. Ik 

ben nu zo’n 7 jaar actief  fotograaf  
binnen de grootste LARP 

organisaties van Nederland. 
(Vortex Adventures en 

Games-N-Stuff) Deze activiteiten 

hebben er voor gezorgd 
dat ik ondertussen buiten de LARP 
wereld betaalde (werk)klussen heb 

gekregen.”
 

Wat neem je mee wanneer je gaat 
larpen? En hoe ziet z’n dag er dan 

uit?
“Dat ligt aan mijn rol die ik heb op 

het evenement. 
Als ik als fotograaf  rondloop, neem 

ik alleen een tent, slaapspullen, 
organisatiekleding en camera-gear 

mee.
Als ik als deelnemer mee ga, neem 
ik ongeveer een hele kledingkast 

mee en een flink aantal 
gebruiksvoorwerpen. Uiteraard 
ook een tent en slaapspullen.”

 
 wat betekent het voor jou dat je 

dit kan doen?
“Voor mij is het een weekend 

“rust”. (Rust tussen aanhalings-
tekens want een weekend met 6 
uur slaap, katers en 50km lopen 

is niet echt rust.) Ik zie weer oude 
vrienden terug, ga leuke dingen 

meemaken en eindig hopelijk met 
een lekker biertje (of  2) bij een 

kampvuur.”



 

zijn er bepaalde vooroordelen dat mensen hebben wanneer verteld dat je 
aan larpen doet?

“Ja, zeker vroeger was het “Runescape in het bos” en “alleen voor 
nerds”. Naarmate men ouder word, zijn ze wat positiever hierover en 

zien ze het vooral als “lekker chillen in het bos”.
Ik denk dat het vooral van belang is om zelf  een mooi verhaal over de 
hobby te vertellen, want niemand word enthousiast van “elkaar kapot 

slaan met schuimrubberen zwaarden in verkleedkleding”.
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Malloten 



“Larp is voor mij de ultieme 
uitlaatklep van het 

dagelijkse leven. Om een 
weekendje lekker te doen alsof  je een 
Bad ass monster jager bent, of  zelfs 

even om de Bad Guy te spelen is 
geweldig. En alle mensen komen naar 

een evenement met dezelfde reden, 
een leuk spel hebben. Dus je kan echt 
van alles wezen zonder dat iemand je 

er raar op aankijkt.”

-Jeffrey

ONTSNAPPEN







Voor mij is het samen een gaaf  
verhaal maken, personages uitdiepen 

en in contact komen met anderen 
interessante personages. Natuurlijk is 
het een beetje escapisme net zoals een 
videogame spelen of  een boek lezen 
dat is. Maar het is samenkomen met 
vrienden en in de buitenlucht komen 

en nieuwe mensen leren kennen 
onder hele toffe omstandigheden.

- Barbara 

Character:  
Ida, Lena am kaer morhen, Shu’runn, Eostre de dromer, 

Robijn, Aiko Mai Diwata en Mabel 

ONTSNAPPEN







Ik probeer altijd wel om larp toe te 
passen op mijn dagelijkse leven. Zo 
draag ik altijd een thorshamertje om 
mijn nek omdat ik mij sterk verbon-
den voel met Scandinavië en deels 
mijn roots daar vandaan komen.
- Robin 

Als student Archeologie hebben de 
historische LARP evenementen 
weldegelijk invloed op mijn leven/
studie. Ik gebruik veel onderzoek van 
mijn studie in deze evenementen én 
andersom. Dat vereenvoudigd de 
studie af  en toe aanzienlijk.
- Sven 

Qua dagelijks leven is het ook verder 
een leuke hobby om met je outfit 
bezig te gaan, of  zoals ik maak 
wapens ook zelf. En soms ben je een 
compleet 
verhaal aan het bedenken wat je 
character allemaal heeft meege-
maakt.
- Jeffrey 

ik denk zelfvertrouwen wat ik daar-
voor heb opgebouws. Als ik in een 
Bos met een harness aan durf  te 
lopen dan durf  je op ten duur ook 
andere dingen te doen.  ( mensen 
aanspreken,mening geven,oef  wat 

was ik verlegen voorheen)
- Lisanne 

Het heeft alleen invloed dat ik er 
vrienden tegen ben gekomen met wie 
ik dagelijks spreek, en dat ik er een 
hele hoop hobby’s bij heb. Ik vind zelf  
het visuele stukje van larp heel erg 
leuk (kostuums en grime) Dus daar 
ben ik vaak mee bezig. Ik heb ook een 
instagram account opgestart omdat ik 
het leuk vind om projecten en foto’s te 
delen.
- Barbara

heeft dit ook invloed in je dagelijkse le-
ven? Of  pas je bepaalde elementen uit 
larpen toe in de doordeweekse dag? 
Niet echt meer (toen ik in NL woonde 
wel), nadat ik terug naar België ben 
verhuisd en nu in Lissabon woon heb 
ik redelijk afstand gedaan van alles wat 
fantasy events is. Er is in Portugal heel 
weinig in het fantasy gebeuren en dus 
ook geen LARP. 
Dus zodra ik terug ga naar NL dan zal 
ik het wel weer opnemen en ook weer 
verhalen schrijven en LARP scenario’s 
- Yoshi

REALITEIT 



Ik ben begonnen met larp in 
2017, ik had er al eerder van 
gehoord en ben op een verjaardag 
van een vriendin mensen tegenge-
komen die mij graag meesleepte. 
Via hen ben ik in een whattsapp 
groep terecht gekomen waar ik in 
contact kwam met een startende 
groep waar ze meer mensen voor 
nodig hadden. 

-Barbara 

WAAROM?

Toen ik in groep 8 zat, ik had de 
mogelijkheid om een werkstuk te 
maken met onderwerp naar keu-
ze. In die tijd LARPte mijn oom 
en ik ben toen een dag mee ge-
gaan. Dat was op dat moment zó 
gaaf  dat ik daarna (voor het eerst) 
naar Castlefest ben gegaan en alle 
LARP stands ben afgegaan.

-Sven 

Mijn interesse in LARP begon 
toen ik uit de RE-enactment 
groep ben gestapt naar aanleiding 
van mensen in de groep die het 
te serieus namen en in het echte 
leven dachten dat ze ook effectief  
de personen waren die ze in het 
weekend waren. 
Toen ben ik gaan zoeken naar 
een alternatief, om toch wat aan 
kampementen te doen maar niet 
te serieus meer. Helaas door de 
relatie die ik toen had heb ik nooit 
effectief  een LARP evenement 
kunnen doen. 

-Yoshi
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“Het kunnen 

ontsnappen van de 

realiteit.”

“Het kunnen 
ontsnappen van 
de realiteit.”



“Het kunnen 

ontsnappen van de 

realiteit.”

“Het kunnen 
ontsnappen van 
de realiteit.”



Mijn moeder noemt het ‘als elfjes 
rondlopen in het bos’ wat denk ik 
wel samenvat wat de misverstanden 
zijn. Veel mensen nemen het niet 
serieus, maar dat hoeft voor mij 
ook niet, het is in principe een leuk 
spelletje. Wat ik wel kwalijk vind is 
dat sommige mensen mij als persoon 
niet meer serieus nemen als ze horen 
wat voor hobby ik heb. Gelukkig is 
dit maar een kleine minderheid, de 
meeste mensen snappen de hobby 
niet of  reageren positief.

- Barbara 

best wel. Helaas heerst er een stig-
ma. Mede mogelijk gemaakt door 
een aantal programma’s die larpers 
erbij zetten als knullige en hopelo-
ze fantasisten . De meeste mensen 
kennen het ook niet. Maar na wat 
uitleg en foto’s vinden ze het wel heel 
vet wat ik doe. Mijn collega’s en zelfs 
mijn baas weten van mijn hobby af, 
en kijken ook niet meer raar op als 
mijn auto weer eens vol zwaarden en 
tenten op de zaak staat.

- Lisanne 

Mensen zien het nog steeds vaak 
helaas als een kinderachtige hobby. 
Terwijl er zoveel jongeren zijn die hun 
kracht hieruit halen en het veel voor 
ze betekent. Want in die momenten 
dat we letterlijk iemand anders probe-
ren te zijn, vind je wel mensen die je 
leert kennen, die je waarderen om hoe 
je bent. Zo vind ik dit een hobby die 
op een hele mooie manier mensen bij 
elkaar brengt. Het is een warme com-
munity die je niet veroordeeld, maar je 
accepteert. En dat is iets waardoor het 
juist zoveel nerdy, onzekere mensen 
aantrekt. Larp is de plek waar ze wel 
moedig kunnen zijn.

- Jeffrey 

Ja, zeker vroeger was het “Runescape 
in het bos” en “alleen voor nerds”. 
Naarmate men ouder word, zijn ze 
wat positiever hierover en zien ze het 
vooral als “lekker chillen in het bos”.
Ik denk dat het vooral van belang 
is om zelf  een mooi verhaal over de 
hobby te vertellen, want niemand 
word enthousiast van “elkaar kapot 
slaan met schuimrubberen zwaarden 
in verkleedkleding”.

- Sven 

ZIJN ER BEPAALDE VOOROORDELEN DAT 
MENSEN HEBBEN WANNEER VERTELD 

DAT JE AAN LARPEN DOET?






