
Hoe werkt sloten openen. en wat moet je hierover weten. 

(buitenspel info OC dit is extra kennis voor u dit document bestaat in het spel niet) 

 

Wie kan sloten openen? iedereen zolang het niet op slot staat of is 

Hoe kan je zien als iets op slot is? Heel eenvoudig als er een geplastificeerd kaartje ophangt, met gesloten deur 

of raam, valluik, of slot niveau 1-5 

Wie kan proberen een slot open te krijgen? Iedereen of het lukt, is iets anders  

Wat is de kans om een slot open te krijgen zonder vaardigheid? Er is altijd een kans deze verhoogt 

naargelang je het uitspeelt en evt. hoeveel focus je erin wilt steken 

En met de vaardigheid geluk? Dan kun je focus spenderen en daalt het percentage en stijgen je kansen 

En met sloten openen? Dan kun je elk slot of gesloten iets open krijgen aan een zeer hoog percentage  

Elk slot? Met het juiste niveau sloten openen verhoog je je slaag kans 

Ehm? Oh ja behalve magische sloten daar ga je binnen spel een andere oplossing voor moeten zoeken. 

Kan iedereen deze vaardigheid nemen? nee enkel vagebonden 

Voor kennis? geen 

Voorwaarden? er is een voorwaarde ROLLEN SPEL! 

Hoe doe je dat? Je bent min een zandloper lang aan het slot prutsen speel dit uit 

Hoe krijg je sloten openen? gewoon door het aan te kopen met EP 

Hoe werkt sloten openen? Heel eenvoudig je gaat naar de ruiltent en je meld daar dat je een slot wilt openen. Je 

krijgt een zand loper mee om deze te open zolang de zandloper niet leeg is moet je blijven prutsen aan de deur. 

Daarna doe je de envelop open die naast het slot hangt doe deze open daar staan instructies in, voer deze uit. 

Hoe zit dat met focus? Dat is waar een gesloten iets kost niks om open te maken. Een niveau 1 slot kost u 1 

focus, een niveau 2 & 3 slot kost u 2 focus, een niveau 4 &5 slot kost u 3 focus. 

Heb ik iets nodig om een slot te openen? Ja een inbrekers set 

Hoe geraak je daaraan? Je kan deze kopen bij begin van het spel, lenen van iemand, of in de ruiltent ruilen 

tegen iets.  

 

Opm.: materiaal kan gestolen worden en kapot gaan, je moet altijd het materiaal effectief binnen spel hebben, en 

je moet altijd een kaartje hebben dat aantoont dat je het hebt  

Wat als ik betrapt wordt? Niet doen. Maar dan gaat dit via rollen spel uitgespeeld worden, je kunt bv proberen 

te gaan lopen, of ontkennen. 

Kan ik zoveel sloten openen als ik wil? ja & nee. Enkel zolang je focus hebt eenmaal je focus op is kan je niet 

meer sloten openen 

Wat als ik geen focus meer heb? Dan kan je eenmalig als je de vaardigheid training hebt dit opvullen tot 

maximum let op min 30 min rollenspel. 

Wat daarna? Dan wordt het moeilijk binnen spel zijn er wel mogelijkheden om focus bij te krijgen. ik durf zelfs 

zeggen meerdere mogelijkheden. Maar dat ga je zelf moet zoeken tijdens het spel. 

Opgepast? Er kunnen vallen zitten op een slot 

Kan ik die zien? niet als je daarvoor niet de juiste vaardigheid voor hebt (vallen detecteren) 

Wat als het slot geopend is? Dan doe je de envelop open daar zal instructies instaan  

Wat kunnen deze zijn? Op de eerste plaats of er een val op zit zo ja welke, op de 2 de plaats of het slot nu kapot 

is of niet, stap 3 kan je het slot terug sluiten of blijft het geopend. 

Indien het openblijft? Dan mag je het geplastificeerde kaartje en de enveloppe met zandloper terug brengen 

naar de ruil tent 

Wat als ik nog vragen heb? mag je altijd je vraag stellen aan figurant of spelleiding, je kan het ook altijd in de 

ruil tent vragen. 

 

 

 


