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*** 

Ranged Tactics Toolbox is een kleine uitbreiding voor het Pathfinder Roleplaying 
Game waarin een aantal tips worden aangeboden voor Characters die op afstand 
vechten – of het nu om echt vechterstypes, magiërs of andere specialisten gaat. 
Bovendien worden er ook nieuwe wapens en andere opties aangereikt. 



gelijk zouden moeten zijn zonder dat daar een speci-

fieke Feat voor nodig is, zoals Covering Fire, Lie Low 

en Lob Shot. Het is en blijft dus een eigenaardigheidje 

van het spelsysteem dat vrij normale maneuvers en-

kel kunnen als je daar een speciale vaardigheid voor 

hebt. 

De Archetypes zijn wat ons betreft dan beter ge-

slaagd, met de Juggler (een soort Bard), de Far Strike 

Monk, de Primal Hunter (een Barbarian)en de Toxop-

hilite (een Ranger). Daarbuiten wordt er ook nog aan-

dacht geschonken aan magie, inclusief welke spreu-

ken effectief zijn op lange afstanden, Feats, Magus 

Net zoals je van een supplement met een dergelijke 

titel kunt verwachten, opent Ranged Tactics Toolbox 

met een aantal tactieken die opgedeeld zijn volgend 

korte, gemiddelde of lange afstand. Het advies is niet 

altijd even wereldschokkend en de meeste intelligente 

spelers zullen heel wat zaken al zelf bedacht hebben, 

maar omdat de schrijvers het systeem zo goed kennen, 

is de kans groot dat je toch een tip vindt waar je niet 

altijd aan gedacht had. Zo wordt er verwezen naar be-

staande Feats die Attacks of Opportunity onmogelijk 

maken en het feit dat Perception Checks een -1 per 10 

voet oplopen, waardoor de -20 die scherp-

schutters op Stealth oplopen doorgaans in even-

wicht wordt getrokken. Ook het nut van rijdieren 

of op de grond liggen (wanneer de tegenstander 

nog veraf is) wordt benadrukt. Jammer genoeg 

zijn er net te weinig dergelijke tips voorhanden, 

want… 

Jawel, we krijgen in elke sectie weer nieuwe 

Feats én Archetypes. Gelukkig zijn de nieuwighe-

den behoorlijk leuk, zoals de Directed Disarm, 

waarmee je een wapen uit iemands greep kunt 

trekken en tegelijkertijd naar een andere tegen-

stander kunt gooien (iets wat we zelf vaak ge-

daan hebben tijdens de kaliles), de Trick Shoo-

ter, waarmee je jouw doelwit onschadelijk kunt 

maken zonder hem of haar pijn te doen, en de 

Warning Shot, die tegenstanders kan intimide-

ren. Net zoals vaak het geval is bij Feats, krijg je 

echter alweer het gevoel dat veel zaken ook mo-

Arcana, magische ammunitie en wapens, en Wondrous 

Items. Het zijn echter vooral de nieuwe ‘normale’ wa-

pens die Ranged Tactics Toolbox de moeite waard ma-

ken. Bijna alles wordt geïllustreerd en dingen als de 

onderwaterkruisboog en de lasso hebben zeker hun 

nut. Ook de drie nieuwe culturele wapens (de absalom 

of dubbele kruisboog, de alkenstar – een soort vuurwa-

pen – en de varisia of het sterrenmes) zijn een leuke 

toevoeging aan de ‘setting’ die we graag wat vaker zou-

den zien.  

De Pathfinder Player Companion: Ranged 

Tactics Toolbox ziet er visueel alleraardigst uit 

en is rijkelijk geïllustreerd, maar vormt zeker 

geen noodzakelijke toevoeging aan het rol-

lenspel. Er staan echter enkele leuke dingen 

en die maken het toch de moeite waard om 

dit boek aan te schaffen, maar als je nog niet 

alle hardcoverboeken van Pathfinder in jouw 

bezit hebt, koop je beter eerst die boeken, 

tenzij er iets specifieks staat in dit supple-

ment dat je voor jouw personage absoluut 

wil hebben. 

Meer info: www.paizo.com  

Wij creëren onze Pathfinder Characters met 

Hero Lab: www.wolflair.com 

http://www.paizo.com


Categorie In het Kort Score 

Ontwerp Zowel de nieuwe fantasywapens als de wapens 

die equivalenten hebben in onze geschiedenis 

zijn knap geïllustreerd. Ondanks het feit dat de 

Ranged Tactics Toolbox maar 31 pagina’s lang is, 

zit visueel alles dus meer dan behoorlijk in elkaar, 

al betekent dat meteen ook wel dat er misschien 

ietsje minder ruimte is voor tekst. 

  

ABCDEFGHI 

  

Inhoud Tips, nieuwe Feats, Archetypes, allerlei wapens: 

er staan heel wat verschillende dingen in dit sup-

plement, maar niet elke sectie is even uitgebreid 

en sommige dingen zullen de meeste spelers al 

lang weten. Ondanks het feit dat de Ranged Tac-

tics Toolbox een vrij dun boekje is en veel illustra-

ties bevat, valt de hoeveelheid inhoud echter 

toch nog behoorlijk mee. 

  

ABCDEFGH 

  

Regels We krijgen vooral enkele besprekingen van be-

staande regels en hoe je ze best in jouw voordeel 

gebruikt (Pathfinder is nu eenmaal het soort sys-

teem die die manier van denken aanmoedigt), 

maar ook de nieuwigheden zitten vrij goed in 

elkaar. 

  

ABCDEFGH 

Support Als we in deze categorie niet telkens een 9 ge-

ven wanneer het om Pathfinder-producten gaat, 

zouden we niet meer weten voor welke spelen 

we dat dan wél zouden moeten doen. 

  

ABCDEFGHIJ 

  

Score De Ranged Tactics Toolbox is een leuke uitbrei-

ding voor Pathfinder, maar is op geen enkele 

manier essentiële aanschaf. 

  

ABCDEFG 


