
Goed, het gebeurt niet vaak dat we previews doen, maar voor een 
keer breken we die regel eens. De reden is dat de eerste twee 
scenarioboeken voor Achtung! Cthulhu: Zero Point pas in januari in 
druk verschijnen, maar al beschikbaar zijn in PDF-formaat. We 
hebben de campagne dus nog niet zelf kunnen spelen, maar hebben 
beide PDF’s al doorgenomen en zijn onder de indruk van wat we 
hebben gezien. 

 

Three Kings – Zero Point Adventure 1  en Heroes of the Sea – Zero 
Point May 1940 vormen twee avonturen die elk apart te gebruiken 
zijn, maar ook deel vormen van een overkoepelende campagne die 
plaatsvindt tijdens het begin van de Tweede Wereldoorlog. Beide 
verhalen draaien rond de ‘Cthulhumythos’ die bedacht werd door de 
gotische horrorschrijver H.P. Lovecraft, maar verschijnen in 3 
vormen: eentje waarin de regels van Call of Cthulhu (zesde editie) 
gebruikt worden, eentje voor Trail of Cthulhu en eentje voor het 
Savage Worlds-systeem. Dat geen boek wordt uitgegeven waar drie 
verschillende regelsets in staan, zoals veel rollenspelen in het 
verleden nogal eens pleegden te doen, is een verfrissing. Zo kan je 
immers het boek kopen dat past bij jouw favoriete regelsyteem en 
hoef je niet te betalen voor onnodige pagina’s.  

 

In beide scenario’s wordt aangenomen dat de PC’s militairen zijn. Er 
worden dan ook 4 ‘pregenerated characters’ aangeboden die 
binnen die optiek passen, mogelijk 1 of 2 te weinig voor grotere 
groepen. Het siert de makers echter dat ze twee alternatieve 
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Hierna kies je jouw eerste Career. Het speciale hieraan is dat je 
bij elke Career op het einde een Survival Roll moet doen, als je 
deze faalt moet je stoppen met die Career en rollen op de 

Traveller is een van de oudste rollenspelsystemen die er bestaan. 
Al sinds 1977 worden er avonturen gespeeld die gebaseerd zijn op 
dit systeem. In 2008 hee  Mongoose zijn versie van het Traveller-
systeem uitgebracht, dat is ook waar we vandaag een kijkje naar 
nemen. 

 

Character Crea on 

 

We beginnen ineens met het meest unieke aan het Traveller-
systeem: de manier waarop je jouw Character maakt. Je begint met 
te rollen voor je Characteris cs (2d6 per Characteris c) en je hebt 
zoals gewoonlijk de standaard rpg-Characteris cs (Strength, 
Dexterity, Endurance en Intellect), maar Traveller bevat ook nog 
Educa on en Social Standing. Deze twee beïnvloeden welke 
carrières je kunt volgen en wat je reputa e is. 

 

Nu komt het gedeelte dat Traveller uniek maakt: jouw personage 
begint als ach enjarige, op een planeet ergens in de diepe ruimte. 
De planeet waarop je opgroeit, bepaalt met welke Skills je begint. 
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Mishap Table om te zien wat de reden is waarom je met je 
Career hebt moeten stoppen. Als het je lukt om door je career 
te geraken, krijg je punten in een bepaalde Skill (om het gevoel 
te geven dat je Character iets hee  bijgeleerd jdens zijn of haar 
Career). 

 

Dirk: Er staan heel wat verschillende Careers in het basisboek en 
het leuke is dat andere ‘campaign se ngs’ gemakkelijk een 
eigen sfeertje kunnen meekrijgen door beroepen aan te bieden 
die specifiek in die wereld passen. Nu al krijg je de keuze tussen 
militaire carrières (zoals Army, Navy of Marines), burgerlijke 
beroepen (zoals Dri er, Entertainer, Noble of Scholar), maar er is 
nog veel meer mogelijk. Alles is vooral gericht op mensen, maar 
achteraan in het boek vind je ook informa e over de typische 
rassen in Traveller: de Aslan, de Droyne, de Hivers, de K’kree en 
de Vargr – probeer dat maar eens uit te spreken! 

 

Je kunt Careers blijven kiezen (elke Career neemt 4 jaar van je 

Character zijn leven in), maar vanaf een bepaalde lee ijd begint 
het personage fysiek af te takelen. Dit zorgt er natuurlijk voor 
dat jongere Characters even gebalanceerd zijn al oudere 
Characters, maar op andere manieren. Jongere ‘helden’ zijn 
fysiek fi er, maar de oudere Characters hebben veel meer 
ervaring in hun verschillende Skills. 

 

Tijdens je Careers ontmoet je ook verschillende contacten, 
rivalen, vijanden en bondgenoten. Die kan je goed gebruiken om 
je de Background van jouw personage wat meer uit te diepen.  

 

Skills en Combat 

 

Nu, Character Crea on mag dan wel leuk zijn, uiteindelijk is het 
ook de bedoeling om met je Character te spelen! 
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Dirk: Het standaard systeem is simpel: je rolt gewoon 2d6, je telt 
jouw Skill Levels en A ribute Bonuses daarbij op en je moet 8 of 
hoger scoren. Natuurlijk kunnen er wel heel wat bonusen of 
minpunten gelden. 

 

Avonturen in Traveller beva en meestal weinig vechtscène. De 
reden is dat gevechten in Traveller zéér snel en zéér dodelijk 
zijn. Als je geraakt wordt, gaan er eerst punten van jouw 
Endurance-score af. Eenmaal die Characteris c op 0 staat, begin 
je punten Strength of Dexterity te verliezen. Vanaf het moment 
dat een van die twee op 0 staat, ben je stervende en moet je zo 
snel mogelijk behandeld worden. 

 

Ook kan het moeilijk zijn om Skills te verbeteren. Elk punt in een 
Skill is een week in-game die je nodig hebt om te kunnen 

vooruitgaan (dus: als je 7 punten in een Skill hebt, moet je 7 
weken spenderen om die een punt naar boven te brengen). Dus 
het gaat zeker trager vergeleken met de meeste andere 
systemen. 

 

Dirk: Traveller combineert een simpel systeem met een sfeertje 
dat dichter aanleunt bij hard sciencefic on dan bij ‘space opera’. 
Dat zie je ook terug in de tabellen waarmee je op willekeurige 
wijze ontmoe ngen kunt bepalen. Op zich is die methode wat 
voorbijgestreefd, maar de info rond buitenaardse dieren komt 
behoorlijk realis sch over en eigenlijk geldt hetzelfde voor de 
beschikbare uitrus ng, die is onderverdeeld in Tech Levels.  
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De regels rond het creëren van een ruimteschip zijn goed, maar 
iets te bondig. Interessanter is alweer de realis sche manier 
waarop ruimtereizen worden weergegeven. Zo duurt het weken in 
hyperruimte om van het ene punt naar het andere te springen, is 
het mogelijk om er onderdoor te gaan aan de effecten van straling 
en wordt er zelfs opgemerkt dat het gevaarlijk kan zijn om wapens 
aan boord van een ruimteschip te gebruiken. Ook de 
ruimtegevechten zijn leuk om uit te spelen, vooral omdat het 
belangrijk is wat een personage op een bepaald moment aan het 

doen is. Overigens zijn er ook bondige regels rond het telepa sche 
gaven, handel en het creëren van planeten. Doorheen de decennia 
hee  Traveller al jd veel nadruk gelegd op ruimtehandel en dat is 
ook anno 2012-2013 niet anders. 

Voor de rest blij  Traveller een leuk systeem waarin de regels niet 
in de weg staan van het verhaal. Fans van Sci-Fi zullen er zeker 
graag jd mee doorbrengen. 

Categorie In het Kort Score 

Ontwerp Een overzichtelijk boek met goede tekeningen die de sfeer van Traveller 
weten te weergeven. 

  
ABCDEFGHI 
  

Inhoud Ideeën over ‘plot hooks’ en een introductiescenario zouden wel leuk zijn 
geweest. Er is echter wel wat informatie terug te vinden over hoe je zelf 
ruimteschepen en planeten kunt bedenken en ook de standaard setting 
wordt voor een deel uitgediept. 

  

ABCDEFG 
  

Regels Leuke regels om een Character te maken en vechtregels die snel en 
dodelijk zijn (wat er voor zorgt dat scenario's minder vaak uitdraaien op 
vuurgevechten). 

  

ABCDEFGHI 

Score Goed systeem voor het maken van Characters, geschikt voor mensen 
die op zoek zijn naar een iets minder epische spelwereld. 

  

ABCDEFGHIJ 


