
Hallo allemaal,  
  
Via deze weg willen wij jullie uitnodigen voor het FK-zomerlive 2022 te Kring van Dorth, welke 
gehouden zal worden van vrijdag 23 september 2022 t/m zondag 25 september 2022.  
  

We hebben dit keer een IC-mysterie moordspel (wellicht bij velen van jullie nog wel bekend 😉) 
gepland voor de vrijdagavond na het avondeten. Dit zal tot ongeveer 00.00 uur duren. 
 
Denk eraan dat je, voor je rol in het mysterie moordspel, zelf kleding meeneemt! Dit geldt ook 
voor de NPC’s!!  
Mocht je per se NIET mee willen doen aan dit mysterie moordspel, laat het dan aan ons weten.  
  
Wij verzoeken jullie daarom, in verband met de rolverdeling, tijdig aan te geven of komt of niet.  
Je ontvangt ruim voor het live nog een mail met alle informatie omtrent je rol, zodat je tijd genoeg 

hebt om kleding hiervoor te maken/kopen/regelen.  Maar piratenkleding volstaat in bijna alle 

gevallen prima.   
  
Mocht je iemand weten die ook graag wil komen, maar (waarschijnlijk) geen uitnodiging heeft 
gehad, stuur deze mail dan door naar die persoon.  
 Lees svp de gehele mail door, dit i.v.m. wijzigingen/aanvullingen e.d.  
Dit keer hanteren wij weer de betalingstermijnen en verhogingen, let hier dus op!!  
We verzoeken wij jullie je betaling vóór 29 augustus 2022 over te maken en je formulieren te 
mailen!   
Vergeet ook niet om je Medische verklaring uit te printen en mee te nemen naar het live!  
  
Betaal je na 29 augustus 2022, dan komt er een verhoging van € 7,50 bij.  
Betaal je na 12 september 2022, dan betaal komt er nogmaals € 7,50 bij (je betaalt dan dus in 
totaal €15,-- extra).   
Voorkom dus dat je meer betaald en betaal tijdig!! En schrijf je in!!  
Mocht je om wat voor reden dan ook problemen hebben om (tijdig) te kunnen betalen, neem dan 
contact op via info@far-kingdoms.nl dan kunnen we kijken wat we voor je kunnen betekenen. 
  
Mocht je onverhoopt niet kunnen op de dag van aankomst, vrijdag 23 september 2022, bel dan 
naar de noodtelefoon van de Far-Kingdoms (tel.  06 53 31 96 52.)    
Bel bij geen gehoor niet naar de beheerder dhr. Scholthof, tenzij er sprake is van een noodgeval, 
maar spreek in op de voicemail of stuur een sms! Of probeer het later nog eens).  
  
Bel dus niet naar de spel/verhaalleiding/mede spelers/npc’s, tenzij dit uitdrukkelijk met je is 
afgesproken! Dit om misverstanden e.d. te voorkomen.  
  
Mocht je (onverhoopt) laat arriveren, laat dit dan ook weten het liefst zo tijdig mogelijk, alsmede 
of je nog mee wilt eten ’s avonds!!  
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Wij willen jullie er nogmaals op attent maken dat, wanneer je iemand meeneemt die voor het 
eerst bij ons komt, hetzij als speler of als npc, je hiervoor een bedrag van € 7,50 (per aangebracht 
persoon) verdient.  
Tevens ontvang je nogmaals € 7,50 als deze speler het winterlive 2023 terugkomt. Geef het dus 
door wie je aanbrengt!  
   
Extra voor de npc’s:  
Tevens willen wij jullie vragen om, indien je dit hebt, je (basic) kleding voor wat verschillende 
karakters/figuurtjes mee te nemen, als je hierover beschikt. In elk geval een zwart effen shirt en 
(donkere) broek (geen gympen alsjeblieft). 
  
Aanvangstijden zijn:  
Spelers zijn welkom tussen 14:00 en 15:00,  
Npc’s zijn welkom, donderdagavond 22 september vanaf 17:00 of eerder als je dit met ons 
besproken hebt (Laat in elk geval even weten, dit i.v.m. het eten! Wij vonden het vorig jaar 
reuzeleuk en gezellig dat nagenoeg de gehele NPC-ploeg er op donderdagavond al was!)  
Het live eindigt zondags tegen 14:00 uur (afhankelijk van de weersomstandigheden.)  
   
 
 
Adres:  
Groepsaccomedatie "De Veldhof"  
Schoolterdijk 1-3  
7216 pr Kring van Dorth (Gemeente Lochem.)  
Gebruik voor je navigatiesysteem: Wippertdijk 1, 7216 pr Kring van Dorth  
  
Vervoer:  
Gezien de begintijd waarin wij de incheck, de opbouw en het eten moeten voorbereiden 
verzoeken wij jullie aandacht voor het onderstaande:  
Spreek zo veel mogelijk met elkaar af als je een lift o.i.d. zoekt.  
(Wissel telefoonnummers e.d. uit via mail/whatsapp/de facebook pagina van de Far Kingdoms). 
Vaak woont er iemand in je buurt of kan in overleg een oppikplaats worden afgesproken.  
  
Noodgevallen:  
Tijdens het live is er een noodnummer (dag en nacht) beschikbaar:  
Far Kingdoms: 06-53 31 96 52 (buiten het live is dit nummer niet in gebruik).  
Of (uitsluitend, in geval van nood! En bij geen gehoor): Beheerder (Fam. Scholthof): 0573-22 13 26.  
   
Kosten:  
€ 67,50 voor spelers en € 65,00 voor npc's.  
  
  
Let op!  



Wij hebben besloten dat niet volledig opgebruikte barkaarten niet meer inwisselbaar zijn voor 
contanten.  
Ter verduidelijking: Barkaarten zijn slechts geldig op het evenement zelf, niet op het daarop 
volgend evenement.   
Dit zodat wij zo lang mogelijk prijsverhogingen kunnen uitstellen. Wij rekenen op jullie begrip 
hiervoor.  
  
Let op!  
Je betaling dient binnen te zijn voor 29 augustus 2022.  
  
Het inschrijvingsgeld kan worden overgemaakt naar:  
Bankrekeningnummer: NL23ABNA0566594412 ten name van M. Stork te Lelystad, o.v.v. zomerlive 
2022 en je volledige naam.  
  
Je kunt je aanmelden door de formulieren van onze website downloaden en ingevuld retour te 
mailen, je dient deze formulieren zelf te printen en mee te nemen naar het live. Ondertekenen 
van de formulieren gebeurt op het live. 
  
Je bent uiteraard pas ingeschreven als je betaling ook daadwerkelijk ontvangen is. Als je je 
aanmeldt dien je ook je betaling over te maken! Je ontvangt altijd een bevestiging als je betaling 
ontvangen is.  
Speel je het karakter dat je altijd speelt, dan hoef je geen karakterformulier in te vullen, vermeld 
wel op in inschrijvingsformulier je karakternaam en dat je een bekend karakter speelt. Nieuwe 
spelers kunnen het nieuwe karakterformulier downloaden en invullen. En ja.. ook al speel/kom je 
al jaren bij ons... het is noodzakelijk dat iedereen de inschrijving/medische formulieren invult en 
retour mailt, er kunnen immers gegevens wijzigen.  
Hierbij zit inbegrepen:  
Een barkaart voor de npc’s/Monsters/spel-/monsterspel-/verhaalleiding/crew  
   
Vrijdags  
Het avondeten.  
  
Zaterdags  
Het ontbijt met koffie/thee.  
Het middageten met koffie/thee.  
Het avond eten.  
  
Zondags  
Het ontbijt met koffie/thee.  
   
Niet inbegrepen:  
De drankjes/snacks tussen door en de frituur. Dit alles is te verkrijgen bij onze bar. (Frituur en 
alcoholhoudende dranken worden uitsluitend 's avonds geserveerd. Met uitzondering van de,  
op de barkaart, te bestellen kroket(ten) bij de lunch).  



Wij willen jullie erop wijzen dat eigen drank pas gebruikt mag worden als de bar gesloten is.  
   
Tips:  
Het weer kan ook in september onvoorspelbaar zijn. Daarom wordt iedereen geadviseerd om 
droge kleding mee te nemen.  
  
Zelf mee te nemen:  
Slaapzak of een laken en een matrasovertrek.  
Kussen.  
Bord/mok/bestek (liefst ic).  
Theedoek! Dit i.v.m. de afwas.  
Reserve kleding/schoenen, extra sokken.  
Douche spullen e.d.  
Antimuggenspul  
Ontsmettings handgel (optioneel)  
Kleding voor je karakter en eventueel een wapen.  
(Piraten) Kleding voor het moordspel  
   
Wij doen ons best persoonlijke verhaallijnen te verwerken in het plot.  
Om dit te realiseren ontvangen wij graag de achtergrond en/of plannen/ideeën m.b.t. je karakter. 
Dit kan natuurlijk alleen als we je achtergrond (of update) hebben! Mail deze dus naar: info@far-
kingdoms.nl  
  
Heb je nog vragen/opmerkingen/suggesties? Of wil je geen mail meer van ons ontvangen? 
(Vermeld dan graag de reden) Stuur een mailtje naar: info@far-kingdoms.nl  
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