
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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De wereld van Supernatural 

 

Laten we meteen duidelijk zijn: de hel bestaat... en de 
hemel is niet precies wat we ervan dachten. Dat betekent 
dus ook meteen dat demonen bestaan. En engelen. 
Vampiers? Yep. Weerwolven? Natuurlijk. Geesten? Dat is 
een vanzelfsprekendheid. Gedaantewisselaars, 
kwaadaardige djinn, beoefenaars van kwade magie en 
ga zo maar door: ze lopen op deze wereld rond.  

 

Omdat de meesten op mensen lijken, een menselijke 
gedaante aannemen of ons in bezit kunnen nemen – 
zoals demonen, die spreken over ‘meat suits’ of 
‘vleespakken’ – en omdat de gemiddelde sterveling ook 
liever gewoon niet gelooft dat monsters echt zijn, slagen 
ze er doorgaans behoorlijk goed in om hun bestaan 
verborgen te houden. Toch is er een geheime, niet al te 
formele of gestructureerde, organisatie die hen actief 
opjaagt: de ‘Hunters’ of jagers, mannen en vrouwen die 
vaak zelf een aanvaring hebben gehad met het 
bovennatuurlijke... en daarbij niet zelden een dierbare 
hebben verloren. Twee onder hen, de broertjes Sam en 
Dean Winchester, zijn langzaam furore aan het maken in 
de jagersgemeenschap, terwijl ook hun vertrouweling, 
medejager Bobby, zich niet onbetuigd laat, maar 
gelukkig zijn er nog meer jagers, verspreid over heel de 
wereld, en vaak zijn zij de laatste barrière tussen ons en 
het einde van de wereld zoals we die tot nu toe gekend 
hebben... 
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Supernatural is zonder enige twijfel een van onze 
favoriete tv-series en daar zijn meerdere redenen voor: de 
nihilistische sfeer van de reeks, die nochtans zwaar 
doorspekt is met humor; de goed uitgewerkte mythologie; 
de chemie tussen de beide hoofdpersonages, Sam (Jared 
Padelcki) en Dean (Jensen Ackles); de sterke bijrollen 
(vooral die van Jim Beaver als Bobby, Misha Collins als 
de engel Castiel en Mark Sheppard als de demon 
Crowley); het feit dat haast niets voorspelbaar is en 
sommige belangrijke personages écht afgeslacht kunnen 
worden; de stijl van de serie; de nadruk op classic rock, 
hardrock en progrock; en de boeiende rode draad die 
doorheen elk seizoen loopt.  

 

In de Verenigde Staten is Supernatural al aan zijn 
negende seizoen toe, maar het rollenspel van Margaret 
Weis Productions werd uitgegeven in 2009, waardoor de 
ontwikkelingen van de laatste paar seizoenen nergens te 
bespeuren zijn, maar ook zonder de Leviathan kon auteur 
Jamie Chambers uit meer dan voldoende 
achtergrondmateriaal putten. Jammer genoeg werd de 
licentie niet meer vernieuwd en is het nu dus zoeken naar 
een exemplaar. Hier en daar worden op het internet 
belachelijk hoge prijzen gevraagd, maar op bepaalde 
sites kan je jezelf het rollenspel nog voor een redelijk 
bedrag aanschaffen. Voor de fans is dergelijke som 
echter zelden een probleem en als jij de seriie leert 
kennen, zal je waarschijnlijk ook zonder aarzelen de 
geldbeugel in willen tasten. 

 



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 

Personages 

 

Voor het spel aanvangt, bepaald de spelleider hoeveel 
ervaring de Hunters (we zullen verder het Engelse woord 
gebruiken omdat het ook een spelfunctie heeft in 
Supernatural) in zijn spelersgroep zullen hebben. Hunters 
die er nog maar pas mee begonnen (Rookies) starten met 
42 Attribute Points, 62 Skill Points en 0 Trait Points, Veter-
ans met 48 Attribute Points, 68 Skill Points en 4 Trait 
Points, en Seasoned Hunters met 54 Attribute Points, 74 
Skill Points en 8 Trait Points. Supernatural gebruikt onze 
favoriete versie van de Cortex-regels en dat betekent 
meteen ook dat je niet een exact aantal van elk dob-
belsteentype hebt om uit te delen aan de verschillende 
Attributes (Agility, Strength, Vitality, Alertness, Intelligence 
en Willpower), maar dat je de dobbelstenen gewoon 
koopt met jouw Attribute Ponts. De kostprijs is dan ge-
woon gelijk aan het aantal zijden (bijvoorbeeld 4 Attrib-
ute Points voor een Agility van d4 en 8 Attribute Points 
voor een Vitality van d8). Rookies mogen maximum d12 
hebben in eender welke Attribute, voor Veterans is dat 
d12+d2 en voor Seasoned Hunters zelfs d12+d4.  

 

Er zijn ook een aantal logische Derived Attributes: 
Initiative (Agility + Alertness), Life Points (Vitality + 
Willpower) en Endurance (ook Willpower + Vitality, maar 
met andere mogelijke Traits daaraan toegevoegd). Trait 
Points worden gebruikt om Assets te kopen (in deze versie 
van Cortex zijn dat een soort voordelen, zoals Allure, 

Alternate Identity, Danger Sense, Mystic Protection, 
Signature Possession, Spirit Guide of Light Sleeper), terwijl 
Complications nadelen zijn (zoals Absent Minded, Anger 
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Issues, Dark Secret, Honest to a Fault en Insatiable 
Curiosity) die je ook extra punten geven (gelijk aan hun 
dobbelsteentype), zodat je daarmee meer en/of duurdere 
Assets kunt kopen. Skills variëren van Animals tot 
Medicine en Unarmed Combat en hebben allemaal ook 
Specialties. In het eerste geval zijn dat bijvoorbeeld 
Animal Care, Animal Training, Riding, Veterinary 
Medicineen Zoology. Op het eerste gezicht lijken er niet 
zoveel Skills te zijn, maar door de vele Specialty Skills is 
dat maar schijn, al is het niet altijd realistisch om 
bijvoorbeeld aan te nemen dat iemand die goed is in, 
pakweg, Cuisine ook even goed is in Appraisal, 
Composition, Forgery, Painting, Photography, Poetry, 
Sculpture en Writing. General Skills mogen niet hoger 
beginnen dan d6, Specialty Skills beginnen vanaf d8. Zo 
kost het bijvoorbeeld een Lore van d6 ook 6 Skill Points. 

Lore: Cults op d8 kopen kost dan (8-6=) 2 extra punten 
en Lore: Symbols op d10 kost nog eens (10-6=) 4 extra 
punten, voor een totaal van (6+2+4=) 12 Skill Points. 
Het is een erg gemakkelijk systeem om te begrijpen. 

 

De rest 

 

Fans van Supernatural zullen ongetwijfeld blij zijn dat vier 
van hun favoriete personages ook elk een uitgebreide 
beschrijving (met spelstatistieken) van 1 pagina krijgen. 
Dankzij het kleine lettertype past er bovendien heel wat 
info op zo’n bladzijde. Achtereenvolgens krijgen we John, 
Dean en Sam Winchester en Bobby Singer 
voorgeschoteld. Iemand als Castiel ontbreekt dus jammer 
genoeg, maar dit rollenspel werd dan ook geschreven in 
2008. Het in 2010 verschenen Supernatural: Guide to 
the Hunted bestrijkt de volledige eerste 4 seizoenen en 
een klein gedeelte van het vijfde seizoen en bevat onder 
andere wel engelen en specifieke personages als Castiel, 
Uriel, Tessa, Azazel, Ruby, enzovoort. Het moge duidelijk 
zijn dat het aantal bekenden in het basisboek dus een 
beetje tegenvalt, maar ook dat er een oplossing 
voorhanden is. 

 

Hunters zijn niet bepaald gekend omwille van hun 
goedverdienende beroepen en dus mag elke speler 
bepalen hoe zijn personage eigenlijk aan voldoende geld 
geraakt. Dat wordt bepaald door Lifestyle Levels, die net 
als Traits, Attributes en Skills worden gemeten in 
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dobbelsteentype, van d2 (Hurting) tot d10 (Filthy Rich). 
Het standaardniveau voor een Hunter is d4 (Working 
Stiff), maar er zijn ook leuke regels voorhanden om naar 
boven en naar omlaag te gaan op de schaal. De daarop 
volgende uitrusting is mooi afgestemd op jagers, maar is 
ook algemeen genoeg om voor andere mensen te 
gelden. Bescherming verlaagt meestal het aantal Wounds 
je oploopt wanneer je geraakt wordt, maar kan vaak ook 
extra schade ook omzetten in minder gevaarlijke Stun.  

 

Voertuigen hebben dezelfde statistieken als personages in 
dit spel, alleen betekenen ze iets anders: Agility staat voor 
hoe manoevreerbaar een voertuig is, Strength voor zijn 
grootte en stevigheid, Vitality voor de staat waarin het 
zich op dat moment bevindt, Alertness voor sensors en 
andere communicatie-apparatuur (als het zoiets bezit), 
Intelligence voor eventuele computertechnologie (zelfs 
voor goede gps-systemen) en Willpower voor hoe ver het 
voertuig boven zijn normale limieten kan presteren. 
Speed is niet de echte snelheid, maar een abstract 
nummer dat gebruikt wordt wanneer er bijvoorbeeld ene 
race aan de gang is. 

 

Het succes van acties wordt bepaald door te rollen tegen 
een bepaald cijfer en er zijn regels voor zaken die wat 
meer tijd kosten, samenwerken en andere specifieke 
handelingen. Plot Points worden uitgedeeld aan spelers 
die goed aan het rollenspelen zijn of wier leven zuur 
gemaakt wordt door hun Complications en kunnen 

gebruikt worden om 
extra dobbelstenen te 
krijgen voor een 
handeling of om na de 
rol 1 punt per Plot Point 
bij het totaal op te 
tellen, om opgelopen 
schade te reduceren, 
om bepaalde Assets te 
activeren, om 
verrassende 
plotwendingen in het 
leven te roepen, om 
hulp in te roepen van 
anderen, om ervoor te 
zorgen dat net dat ene 
belangrijke voorwerp 
toevallig bij de hand is, 
om het juiste 
rituelenboek in de bibliotheek te hebben staan, of om een 
scène anders te ‘monteren’. Er zijn dus vele gebruiken 
voor Plot Points en dat zorgt alweer voor extra opwinding 
en strategie, zonder aan het genre te verzaken. 

 

Gevechten beginnen behoorlijk logisch: degene die 
initieert, mag eerst (eigenlijk een logische beslissing die 
impulsieve Hunters bevoordeelt), waarna elke speler zijn of 
haar Agility- en Alertness-dobbelstenen gooit en bij elkaar 
optelt. Degenen met de hoogste resultaten mogen eerst. 
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Wie meer acties in een 
Turn wil, kan dat, maar 
elke actie die men na de 
eerste wil uitvoeren zorgt 
voor een cumulatieve -1 
op alles wat men in die 
Turn probeert. Het succes 
van een aanval wordt 
bepaald door de 
dobbelsteen voor Strength 
of Agility op te tellen bij 
die voor een passende 
Skill en gelijk of hoger te 
rollen aan een bepaald 
cijfer. Natuurlijk zijn er 
ook regels voor afstand, 
dingen ontwijken, mikken, 

specifieke lichaamsdelen raken, beschutting, menigten, 
ontwapenen, uitzonderlijke successen, doen alsof, 
worstelen, geïmproviseerde wapens, neerliggen terwijl je 
vecht, sluipen, gooien, met twee wapens of ongewapend 
vechten, onzichtbaarheid, automatische wapens, het 
breken van objecten, wapens trekken, explosies en 
beknot worden in de bewegingsvrijheid. Ook de 
verschillende soorten schade die men kan oplopen 
(Basic, Stun, Shock en Wounds) bieden extra sfeer en 
realisme – niet onnodig voor een grimmig rollenspel als 
Supernatural. Ook de effecten van allerlei soorten 
obstakels en problemen (zoals naar beneden vallen of 
vuur) worden besproken, waarna een heel goed 
spelvoorbeeld van meer dan 2 pagina’s en een gedeelte 

over medische zorgen volgt. 

 

Eender welk horrorrollenspel dat zichzelf een beetje 
respecteert, heeft regels voor angst of zelfs gek worden 
en Supernatural vormt daarbij geen uitzondering. Hierbij 
wordt een erg logisch onderscheid gemaakt tussen bang 
worden (hierbij Willpower + Discipline gerold), langzaam 
de stuipen op het lijf gejaagd worden (Alertness + 
Discipline) en echt het gevaar lopen om krankzinnig te 
worden (Intelligence + Discipline).  

 

Tenslotte zijn er nog tientallen pagina’s vol advies voor 
Game Masters. Net zoals dat het geval is bij vele andere 
rollenspelen die door Margaret Weis Productions worden 
uitgegeven, is dit een van de sterkste punten van het 
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boek. Straf, hoe de 
auteur er in slaagt 
om de sfeer van de 
serie uitstekend 
weer te geven, 
inclusief het geven 
van suggesties rond 
de sfeer, 
angstaanjagende 
dingen of wezens, 
mogelijke 
consequenties, 
hoop in de 
duisternis, familie, 
humor, enzovoort. 
Ook de manier 
waarop een 
onderzoek 
gewoonlijk loopt, 
concepten voor 
campagnes, hoe je 
alles geloofwaardig 

kunt houden, motivaties en ga zo maar door worden 
allemaal belicht. 

 

Vanzelfsprekend is er ook een volledig hoofdstuk gewijd 
aan monsters en het bovennatuurlijke. Daartussen 
demonen, geesten, gedaantewisselaars, vampiers, 
wendigo’s en zombies, telkens met een tot drie volledig 
uitgewerkte voorbeelden erbij. Dieren en ‘typische’ 

personages (van ‘Evening Hook-Up’ tot ‘Mean Drunk’ en 
‘Workin’ Joe’) volgen daarop, net als locaties (onder 
andere een verlaten kolenmijn, eenkunstgalerij en enkele 
plaatsen die echt iconisch zijn voor de serie, zoals een 
diner, een kruispunt en een bar). In de appendices volgen 
er dan nog wat ‘jagersjargon’ (eigenlijk eerder een soort 
miniwoordenboek en daardoor iets minder interessant dan 
als het echt om een geheimtaal of zo zou gaan) en 
muzieksuggesties – vooral uitstekende hardrock en metal, 
natuurlijk, waaronder Black Sabbath, Foreigner, AC/DC, 
Alice in Chains, Iron Buterfly, Journey, Metallica, 
Motörhead, Queensrÿche, UFO, enzovoort. Zat elke serie 
maar zo vol met geweldige songs! 

 

Lay-out & artwork 

 

Zoals we dat al lang verwachten van Margaret Weis 
Productions, is ook nu de lay-out weer geweldig en 
opnieuw volledig in kleur. We krijgen foto’s uit de serie die 
met ‘paperclips’ zijn vastgemaakt aan de pagina’s, 
afgescheurde of gedeeltelijk verbrande stukjes papier, Post
-it-nota’s, enzovoort. Alles ziet eruit als het notaboek waar 
Sam en Dean mee rondlopen, wat de presentatie extra 
leuk maakt. Er worden twee lettertypes gebruikt: een 
‘handgeschreven’ en een saaier lettertype. De tekst had 
daarbij iets groter mogen zijn, maar dat zou wellicht ook 
meer pagina’s en een duurder boek met zich hebben 
meegebracht. 
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Conclusie 

 

Supernatural is een uitstekend rollenspel dat de sfeer van 
de serie heel erg goed weet weer te geven. De Cortex-
regels die hier worden gebruikt zijn iets minder abstract en 
dus realistischer dan de recentere incarnatie van het 
spelsysteem en we moeten toegeven dat we een zwak 
hebben voor deze eerdere versie. Een abstracter systeem 
past ons inziens trouwens ook minder bij deze tv-reeks. 

Hoewel de licentie voor de serie inmiddels is afgelopen, 
blijft dit rpg een must voor elke fan van Supernatural of 
gelijkaardige series, films en verhalen. We kunnen dan ook 
enkel aanraden om zeker nog een exemplaar te zoeken en 
aan te kopen, want in tegenstelling tot heel wat recentere 
rollenspelen die stevig in hetzelfde genre geworsteld zijn, 
vindt Supernatural haast moeiteloos de perfecte balans 
tussen een spannende en bijwijlen griezelige wereld en een 
kleine dosis gitzwarte humor. 

Categorie In het Kort Score 

Ontwerp Een geweldige lay-out die de sfeer van de serie perfect 
weet weer te geven, aangevuld met passende foto’s en 
leuke illustraties, maar het gebruikte lettertype is niet zo 
mooi en de regels staan iets te dicht bij elkaar. 

  
ABCDEFGHI 
  

Inhoud Vlotte schrijfstijl, relevante onderwerpen, veel 
achtergrondinformatie en uitstekende tips voor de 
spelleiders. Alleen ontbreken er heel wat personages en 
is de lijst met monsters wat beperkt, maar daarvoor is er 
natuurlijk Supernatural: Guide to the Hunted. 

  
ABCDEFGHI 
  

Regels Onze favoriete incarnatie van Cortex. De regels voelen 
iets realistischer en dus minder abstract aan dan wat 
Margaret Weis Productions tegenwoordig presenteert en 
dat mogen we wel. Ook zit er meer variatie tussen de 
spelstatistieken – een ander groot voordeel. 

  
ABCDEFGHIJ 

Score Een must voor iedereen die fan is van de serie of het 
genre! Zoals wij, dus. 

  
ABCDEFGHIJ 


