
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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Leverage is gebaseerd op de gelijknamige televisieserie van TNT, 
die het scherm tussen 2008 en 2012 vijf seizoenen lang onveilig 
maakte. De reeks volgde vijf dieven en oplichters die besloten 
hadden om samen op niet volkomen legale wijze het onrecht in 
de wereld te bestrijden – meestal niet zonder compensa e. Hun 

Moderne Robin Hoods 

 

Nee, de wereld is niet al jd mooi, rechtvaardig of eerlijk. 
Geldwitwassers bedo en goedgelovige mensen die daarna 
geklist worden door de poli e en zelf de gevangenis in moeten; 
gokkers worden bedrogen door hun pgevers, die hun geld voor 
zichzelf houden; rijke zakenmannen worden dronken wakker in 
hotelkamers, vastgeketend aan het bed waar ze de nacht hebben 
doorgebracht met een dure callgirl; en nieuwslezers worden 
onder druk gezet om hun reportages veel posi ever te 
presenteren als ze willen vermijden dat hun vrouw en kinderen 
in gevaar komen. Zo nu en dan vind je echter een groepje 
mensen die als een soort moderne Robin Hoods ten strijde willen 
trekken tegen dit soort prak jken.  

 

Veelal hebben ze zelf een crimineel verleden en voelen ze dat ze 
iets goed te maken hebben, soms willen ze gewoon bewijzen dat 
niet alle dieven of oplichters bereid zijn om te stelen van 
onschuldige mensen; en bijwijlen worden ze gewoon ingehuurd 
door iemand met veel geld, of doen ze mee als vriendendienst. 
Wat er ook van zij: de leden binnen een dergelijke ‘Crew’ hangen 
vaak erg hecht aan elkaar, hun vaardigheden zijn complementair 
en ze weten hoe de verschillende taken moeten gedelegeerd 
worden.  



leider, Nathan ‘Nate’ Ford, werd gespeeld door een zoals al jd 
uitstekende Timothy Hu on, maar ook de andere acteurs waren 
mee verantwoordelijk voor de goede recensies, de 3 prijzen en 
de 19 overige nomina es die Leverage wist binnen te rijven. Het 
genre kan beschreven worden als Robin Hood, door de mixer 
gehaald met The A-Team, Mission Impossible (de serie, niet de 
film), Ocean’s Eleven en The Italian Job. De sfeer is heel luch g, 
zonder ooit tot slaps ck af te dalen, en zal veel rollenspelers 
ongetwijfeld erg aanspreken, vooral omdat het ‘overvalgenre’ 
nergens anders al in rollenspeltermen is behandeld. 

 

De ‘Crew’ 

 

Om het genre en de serie zo goed mogelijk te reflecteren, 
hebben de auteurs, waaronder oude bekenden Cam Banks en 
Rob Donoghue, ervoor gekozen om de meeste bekende 
rollenspelbegrippen te vervangen met noemers die beter 
passen bij Leverage. De spelleider heet hier dus de Fixer, een 
spelersgroep is een Crew, doelwi en zijn Marks, mensen die je 
onderweg tegenkomt en obstakels kunnen vormen zijn Foils, 
een ‘character sheet’ is een Rap Sheet en een Player Character is 
natuurlijk een Crewmember.  

 

In principe wordt er aangenomen dat spelers proberen om de 
verschillende rollen binnen een Crew zo goed mogelijk op te 
vullen. Omdat de regels (een aangepaste en versimpelde versie 
van het Cortexsysteem dat ook gebruikt werd voor Smallville) 
hier en daar lichtjes abstract zijn en de meeste vaardigheden 
bepaald worden door jouw beroep (in brede zin), is het 
inderdaad zo dat Crews die maar uit een of twee beroepen 

bestaan het vaak moeilijk zullen krijgen om bepaalde ‘Jobs’ 
succesvol af te ronden... maar daarover later meer. 

 

Er zijn vijf verschillende Roles, waarvan elke speler een Primary 
Role en een Secondary Role kiest (zodat er toch meer varia es 
kunnen bestaan dan op het eerste gezicht lijkt): 

 

Gri er: Een verleid(st)er, manipulator en/of oplicht(st)er die zijn 
of haar sociale vaardigheden, vlo e tong, charisma, 
acteervermogen en/of schoonheid gebruikt om informa e in te 
winnen of anderen (gewoonlijk jdelijk) te laten doen wat hij of 
zij wilt. In de serie neemt Sophie Devereaux (Gina Bellman) deze 
taak op zich. 

 

Hacker: Terwijl Gri ers doorgaans info proberen los te weken 
uit hun Marks, hebben Hackers een heel andere manier om 
research te doen en data te verzamelen: via computers, 
veiligheidscamera’s, bibliotheken en eender welke andere plaats 
waar gevoelige informa e wordt 
opgeslagen. Hackers zijn doorgaans 
veiligheidsexperts, computernerds, 
cybercriminelen, programmeurs, 
ingenieurs of – zo nu en dan – 
ar esten. Op tv zien we natuurlijk Alec 
Hardison (Aldis Hodge) als Hacker. 

 

Hi ers: Hoe gesmeerd de meeste Jobs 
ook lopen, soms is het nodig om 
fysieke kracht ter beschikking te 



hebben. Dat is de taak van een Hi er. Hij of zij is geen 
psychopaat of vechtersbaas, maar wel iemand die begrijpt dat 
geweld soms niet kan vermeden worden. Een ex-militair of 
poli eagent, bijvoorbeeld, of een voormalig geheimagent, 
bendelid, atleet of vechtkunstenaar. Eliot Spencer (Chris an 
Kane) is de Hi er in Leverage. 

 

Mastermind: Masterminds zijn meestal degenen die bepalen 
hoe een Job zal verlopen. Ze ontwerpen een plan, coördineren 
hun Crew, zorgen voor alterna eve oplossingen en zijn niet 
zelden de lijm die iedereen bij elkaar houdt. Masterminds zijn 
vaak a oms g uit de financiële wereld, werkten voor de 
overheid of hebben nog les gegeven aan de universiteit. Op tv 

zien we in elke aflevering 
Nathan Ford (Timothy 
Hu on) als Mastermind. 

 

Thief: Als er een Role is 
waarvan de naam de 
lading wel dekt, moet het 
wel die van de dief zijn. 
Thieves worden meestal 
belast met het stelen van 
een voorwerp, met het 
fysiek in beslag nemen 
van informa e of met het 
openen van een kluis. Ze 
zijn meestal erg atle sch 
en weten als geen ander 
hoe ze 
veiligheidssystemen 

moeten omzeilen. Meestal waren ze vroeger ac ef als agent of 
privébewaker, als militair of natuurlijk als crimineel. Dit is de 
taak die de niet onknappe, maar sociaal gestoorde Parker (Beth 
Riesgraaf) voor zich neemt. 

 

Leverage maakt gebruik van het Cortex Plus-systeem, al weten 
we ondertussen dat Margaret Weis Produc ons, in tegenstelling 
tot bijvoorbeeld Hero Games, regelma g de regels een beetje 
verandert om het best te passen bij een specifiek rollenspel. 
Crewmembers hebben zes A ributes: Agility, Alertness, 
Intelligence, Strength, Vitality en Willpower, en een Trait die 
samenhangt met de gekozen Role (Gri er, Hacker, Hi er, 
Mastermind of Thief). Enkel het idee dat ‘charisma’ een 
combina e is van Intelligence, Vitality en (soms) Strength is een 
beetje raar, al kan je natuurlijk later een Dis nc on kiezen 
waaruit blijkt dat je anderen gemakkelijk kunt overtuigen of dat 
je erg mooi bent.  

 

Wie voor de Focused Array gaat, mag twee A ributes een score 
van d10, twee een score van d8 en nog eens twee een score van 
d6 geven. Wie liever Versa le is, gee  een keer een d10 aan een 
A ribute, een d8 aan vier andere A ributes en een d6 aan 
laatste A ribute. Verder kan je een d10 uitgeven aan jouw 
Primary Role en een d8 aan een Secondary Role. 

 

Vervolgens kiest elke speler een Dis nc on, zoals Gorgeous, 
Actress, Drunk, Geek, Tall, Ladies’ Man, enzovoort. Het leuke 
aan dit concept is dat je een d8 bij een rol mag bijtellen als de 
Dis nc on in jouw voordeel werkt, maar ook een d4 als de 
Dis nc on op dat moment nadelig kan zijn. In dat geval krijg je 



er ook een Plot Point bij. 

 

Nadat dit allemaal is gedaan (het genereren van een personage 
verloopt meestal vrij snel in Leverage), introduceren de auteurs 
een van de boeiendste concepten in dit rollenspel: de 
Recruitment Job. Dit is een kort eerste avontuur waarin de 
‘blanco’s op een Rap Sheet worden ingevuld’ middels wat de 
Crewmembers meemaken in hun Spotlight Scenes. Daarin wordt 
ingevuld op welke Role je nog een d6 krijgt en welke twee 
andere Roles een d4 verdienen. Tijdens Establishment 
Flashbacks kiezen de andere spelers vervolgens welke extra 
Dis nc on de Crewmember die een Flashback aan het beleven 
is ontvangt. Deze kies je dus niet zelf, aangezien Dis nc ons ook 
te maken hebben met hoe anderen jou zien, niet alleen met wat 
je van jezelf vindt. Tijdens de volgende Job volgt er dan een 
derde Dis nc on. 

 

Verder krijgt elke Crewmember jdens zijn Spotlight Scenes 
twee Talents. Die zijn onderverdeeld per Role en kunnen 
variëren van How You’ Doin? (Gri er) tot Are You Gonna Log In 
or Whistle Dixie? (Hacker), Everything Is a Weapon (Hi er), Sea 
of Calm (Mastermind) en Safecracker (Thief). De hel  van de 
gekozen Talents moeten uit de lijst voor de Primary Role 
gekozen worden; de andere hel  uit de lijst met Open Talents 
(zoals I Just Work Here). Veel Talents zijn er niet echt (5 tot 8 
per Role), maar ze bezi en allemaal wel de juiste sfeer en pas-
sen elk erg goed bij de Role waar ze onder thuishoren. Door de 
benamingen kan het misschien wel iets langer duren voor je 
goed kunt onthouden welke Talent precies welk effect hee  
(Hawkeye zorgt er bijvoorbeeld voor dat je een extra d8 krijgt bij 
een No ce Ac on, of d10 als je er een Plot Point aan uitgee ), 

maar dat is wat ons betre  niet zo belangrijk. 

 

Tenslo e zijn er ook nog twee Special es te kiezen jdens de 
Flashback Scenes. Dat zijn bijvoorbeeld Dirty Shot (Hi er), Floor 
Plans (Thief), Corporatespeak (Hacker), Hiding in Plain Site 
(Gri er) of Spot the Spy (Mastermind).  

 

Het systeem 

 

Wanneer een personage iets probeert, rolt hij of zij de 
dobbelsteen die verbonden is aan een A ribute samen met de 
dobbelsteen van een passende Role, plus mogelijke extra 
dobbelstenen, al naargelang de situa e, relevante Specialty of 
bruikbare details die in het spel worden gebracht door een Plot 
Point uit te geven. De twee hoogste totalen worden opgeteld, 
terwijl een natuurlijke rol van 1 ook een Complica on genereert. 



Verder kan men ook Plot Points uitgeven of soms ook Talents 
gebruiken om een extra dobbelsteen bij het resultaat op te 
tellen en kan men een Complica on inroepen om een d8 of een 
d4 erbij te nemen. Een d4 zorgt natuurlijk in een kwart van de 
gevallen voor een Complica on, maar zorgt er ook voor dat er 
automa sch een Plot Point wordt verdiend, waardoor het vaak 
toch interessant is om voor deze kleinere dobbelsteen te gaan. 

 

Complica ons zorgen voor dingen die verkeerd gaan, obstakels 
en onverwachte (nega eve) gebeurtenissen. Die beginnen aan 
een waarde van d6, maar elke extra Complica on vergroot die 
waarde met een dobbelsteentype – van d6 naar d8 naar d10 
naar d12. Telkens de Fixer zelf een 1 rolt, genereert dat een 
Opportunity voor de spelers – de tegenhanger van een 
Complica on. Zowel Complica ons als Opportuni es hoeven 
overigens niet direct gebruikt worden, maar kunnen worden 
gespaard tot latere Scenes. 

 

Elke rol die gemaakt wordt, is een Opposed Roll. Er zijn dus geen 
vaste moeilijkheden die moeten behaald worden. Zelfs wanneer 
een Crewmember een moeilijke muur probeert op te klimmen, 
rolt de Fixer zelf ook twee (of meer) dobbelstenen. Het resultaat 
wordt de Stakes genoemd. Als een Crewmember geen 
voldoende hoog totaal hee  behaald kan hij het opgeven (Give 
In) of proberen om de Stakes te verhogen (Raising the Stakes) 
door bijvoorbeeld een Plot Point uit te geven en opnieuw te 
rollen. Vervolgens mag de Fixer op zijn beurt de Stakes verhogen 
en die sequen e blij  doorgaan tot iemand het opgee  of niet 
meer in staat is om opnieuw te rollen. In de prak jk gebeurt dit 
trouwens gelukkig niet al te vaak na elkaar, waardoor een 
bepaald personage niet twin g verschillende ac es op een rij 
mag proberen voor er een uitkomst is. Het is een heel 
cinema sch systeem waar veel ruimte is voor tac ek en die ons 
in het geval van Leverage zeker kan bekoren. In onze recensie 
van Marvel Heroic Roleplaying noteerden we nog dat er te 
weinig dobbelsteentypes zijn voor superhelden, maar voor 
Leverage, waarin iedereen sowieso normale mensen speelt, is 
dat veel minder relevant. 

 

Verder zijn er nog Assets die een personage kunnen helpen. 
Assets kan je overal tegenkomen, maar kunnen ook een 
onderdeel worden van jouw Crewmember, zoals een Secret 
Base. Deze Signature Assets kunnen ook gekocht worden met 
Experience. Een probleem met een rollenspel als Dungeons & 
Dragons is dat de scores van personages heel snel naar boven 
gaan, tot elke (N)PC haast geen wortels meer hee  in wat hem 
of haar vroeger ‘menselijk’ maakte. Niets daarvan in Leverage, 
waarin Crewmembers zelden hun A ributes verhogen. In de 
plaats daarvan houden ze op hun Rap Sheets bij welke Jobs 
(verhalen) ze al tot een goed einde hebben gebracht. Wanneer 



er jdens een volgende Job een situa e komt waarin de ervaring 
uit een vorige Job relevant kan zijn, kan die even worden 
‘wegge kt’ en krijgt de Crewmember een extra d8. Eenmaal de 
huidige Job dan gedaan is, worden alle vorige ‘verhalen’ weer 
beschikbaar. Dit is een fantas sche manier om uit te drukken 
dat personages meer ervaren worden en hebben bijgeleerd, ook 
al is het misschien iets minder realis sch dat die ervaring 
telkens maar eenmalig kan worden gebruikt. Jobs kunnen ook 
‘opgebruikt’ worden om permanente veranderingen te 
bekomen: 1 voor een Signature Asset, 2 voor een Specialty, 4 
voor een Talent, 8 voor een A ribute en 8 om de dobbelsteen 
van een Role met een type te verhogen. Er zijn dus 8 afgewerkte 
avonturen nodig om een A ribute te verhogen – een realis sch 
aantal, als je het ons vraagt, en eentje waarmee je spelers 
ontmoedigt om bovenmenselijke personages te creëren. Die 
horen immers niet in een spel als Leverage thuis. 

 

Verhalen 

 

Een ander geweldig innoverend idee dat in Leverage wordt 
gepresenteerd, is de manier waarop een Job (een verhaal) 
wordt uitgewerkt. In plaats van een lineaire structuur, maakt 
Leverage veelvuldig gebruik van Flashbacks waarin 
Crewmembers kunnen teruggaan naar een vorig moment 

jdens de Job. In die Flashback kunnen ze dan aantonen wat ze 
in het recente verleden hebben gedaan om zich voor te 
bereiden, waardoor ze in het heden verder kunnen. Er zijn 
Establishment Flashbacks (die een Plot Point kosten en voor een 
d6 Asset zorgen) en Wrap-Up Flashbacks (waarin élk personage 
een Establishment Flashback uitspeelt die duidelijk maakt hoe 
hij of zij hee  bijgedragen tot het afwerken van een Job en 

daarvoor een Plot Point uitgee  of de Mastermind dat laat doen 
– als de daaraan verbonden dobbelsteenworp dan lukt, wordt er 
een Asset van d6 gegenereerd of kan een reeds bestaande Asset 
met een dobbelsteentype verhoogd worden). Uiteindelijk is het 
de Mastermind die bepaalt of een bepaalde Job tot een goed 
einde wordt gebracht.  

 

Een studie van het ‘overvalgenre’ 

 

Series als Leverage en films als The Italian Job en The Thomas 
Crown Affair of de Oceans-trilogie horen stevig thuis binnen wat 
in het Engels het ‘heist genre’ (of het ‘caper genre’) wordt 
genoemd. ‘Overvalgenre’ is misschien een gebrekkige term 
omdat het echt wel niet al jd om overvallen gaat, maar bij ons 
weten is er nog nooit zoveel zinnigs gezegd over dit soort 
verhalen als in de hoofdstukken van Leverage die daaraan 
gewijd zijn.  

 



Er wordt dieper ingegaan op de typische structuur van ‘capers’, 
op hoe Fixers een Job in elkaar kunnen steken en kunnen 
injecteren met wat humor, hoe je een interessante Mark 
presenteert, hoe Crewmembers kunnen omgaan met verlies, 
hoe je verrassende (en soms gevaarlijke) wendingen kunt 
introduceren, wat voor ming geschikt is, wat interessante 
Assets en Complica ons zijn, enzovoort. 

 

In een volgend hoofdstuk hebben de auteurs het over mensen, 
plaatsen en plannen. Hier vind je verschillende uitgewerkte 
Marks en Suppor ng Characters, loca es (zoals Murray’s Bar, 
een standaard poli esta on en William J. Culvert Park, om er 
maar enkele op te noemen), typische problemen waar Fixers 
een Job kunnen uit opbouwen (zoals bedrogen worden, een 
kidnapping of industriële spionage), ps rond verhalen uit de 
krant of andere media aan te passen voor een Job, de gevreesde 
tabellen waarmee je willekeurig Jobs kunt genereren en Rap 
Sheets voor enkele van de bekendste Marks en Suppor ng 
Characters uit de serie. Daartussen ook ons favoriet personage, 
Jim Sterling. Grappig, trouwens, want acteur Mark Sheppard, die 
Jim Sterling gedaante gee , speelt of speelde ook mee in Firefly, 
Ba lestar Galac ca en – vooral – Supernatural, allemaal series 
waarvan Margaret Weis Produc ons al een rollenspel hee  
uitgebracht. Daar stopt het echter niet bij. 

 

We krijgen ook een hoofdstuk voorgeschoteld rond de wereld 
van de misdaad, met onder andere meer informa e over 
Chicago, LA en Boston, hoe je kunt leren denken als een 
misdadiger (echt waar!), het (al dan niet) gebruik van geweld 
(waarbij ook afgeraden wordt om schietwapens te gebruiken), 
niet te a ankelijk geraken van plaatsen of mensen en natuurlijk 

verschillende soorten van oplichterij (‘cons’) en schurken. 

 

De laatste 30 pagina’s worden opgevuld met een volledige 
beschrijving van elke episode uit de twee eerste seizoenen van 
Leverage. Nu vinden veel mensen dit misschien onnodig, maar 
wij konden deze keuze wel smaken, vooral omdat elke 
aflevering mooi wordt opgebroken in The Client, The Mark, The 
Problem, The Plan en How It Goes Down. Uiteindelijk is 
Leverage gebaseerd op de gelijknamige reeks en dan is het 
nu g om een referen e naar elke aflevering (tenminste uit 
seizoen 1 en 2) bij de hand te hebben, vooral omdat de serie 
een gemakkelijk aan te boren bron van ideeën vormt. Knap! 

 

Lay-out & artwork 

 

Leverage ziet er prach g uit, met veel (relevante) kleurenfoto’s 
uit de reeks, een mooie lay-out en een goed gebruik van twee 

nten blauw. Ook de hoofdstukken houden een logische 
volgorde aan, al zi en de regels hier en daar wel wat verspreid. 
Soms is het daardoor wel moeilijk om direct te weten hoe een 
spelmechanisme dat ergens aangehaald wordt precies werkt, 
vooral omdat er achteraan een index ontbreekt en je het dus 
met de inhoudstabel vooraan moet stellen. De digitale vorm van 
dit boek hee  wel goede en duidelijke bookmarks, wat al jd 
handig is. 

 

Conclusie 
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Het Leverage Roleplaying Game is een uitstekend spel waarbij 
beschrijvende tekst, inspirerend advies en allerhande manieren 
om ervoor te zorgen dat jouw spelers het genre begrijpen en echt 
aan het acteren gaan overheersen. Het Cortex-systeem, dat we 
zelf iets minder geschikt vinden voor superhelden vanwege de 
beperkte dobbelsteentypes, past wonderwel bij het 
semirealis sch genre waarin dit spel thuishoort en ook de 
structuur van de scenario’s is erg uitgekiend. Dat de regels hier en 
daar wat teveel verspreid staan en er misschien iets te weinig 
varia e is tussen de sta s eken van verschillende personages, 

nemen we er graag bij. Verder onderscheidt Leverage zich van 
andere rollenspelen door het feit dat bijna geen enkel ander rpg 
zich toespitst op dit specifieke genre. Goed, Top Secret/S.I., Ninjas 
& Superspies, James Bond 007 en Spycra  ho(o)r(d)en misschien in 
eenzelfde genre thuis, maar spits(t)en zich toch allemaal veel meer 
toe op spionage, waren of zijn vaak ook meer gericht op 
gevechten en de hel  ervan wordt zelfs niet meer uitgegeven. 
Blij  over: Leverage en het zeer elegante Cortex-systeem. Om van 
een aanrader te spreken! 

 

 

Categorie In het Kort Score 

Ontwerp Mooie lay-out, goed gebruik van twee tinten blauw en veel (relevante) 
kleurenfoto’s. Bovendien is deze hardcover behoorlijk robuust. 

  
ABCDEFG HIJ 
  

Inhoud Zelden een rollenspel gezien dat zoveel tips, suggesties en ideeën presenteert en 
het genre waarin het thuishoort zo goed weet weer te geven! 

  
ABCDEFGHIJ 
  

Regels Het Cortex-systeem past uitstekend bij Leverage, ook al zijn de regels hier en daar 
iets teveel verspreid en blijven we vinden dat er meer Specialties en 
dobbelsteentypes zouden mogen zijn. 

  
ABCDEFGHI 

Score Een absolute aanrader, niet alleen voor wie van films als The Thomas Crown 
Affair, The Italian Job of Ocean’s Eleven houdt, maar voor iedereen die graag 
spannende, intelligente verhalen introduceert waarin schietwapens zelden 
voorkomen en waarin de spelers meer dan voldoende ruimte krijgen om echt te 
acteren. 

  
ABCDEFGHIJ 



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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Grifters 

 

Grifters zijn oplichters die hun charisma, overredingskracht, 

Overzicht 

 

“... De gemiddelde crimineel heeft moeite om zijn schoenveters 
succesvol vast te knopen, laat staan dat hij een Carravagio zou 

kunnen vervalsen en verwisselen, of een casino zou kunnen 
neerhalen. Maar er zijn uitzonderingen. Enkele uitzonderingen. 
Een klein aantal uitzonderingen. Maak jezelf geen illusies – ze 

doen het niet voor geld, voor roem of zelfs om goed te doen voor 
anderen – ze doen het simpelweg voor de kick. Ze doen het om 
te bewijzen dat ze het kunnen doen. Maar achter elke oplichterij 
is er een narcistische, psychopathische egoïst die gewoon vraagt 

om gepakt te worden, en dat is mijn taak. En ik win altijd.” 

Jim Sterling 

 

De introductie van Jim Sterling, gespeeld door ons favoriete 
acteur in Leverage (en in Supernatural, zie onze bespreking van 
Leverage: The Roleplaying Game), Mark Sheppard, weet de toon 
voor dit uitstekende supplement perfect te zetten. Terwijl er in 
Hitters, Hackers and Thieves dieper wordt ingegaan op maar 
liefst 3 verschillende Roles, belicht Grifters and Masterminds de 
twee overgebleven Roles die personages zich kunnen aanmeten, 
aangevuld met een volledig hoofdstuk voor Fixers. 

 



kennis of schoonheid gebruiken om anderen te manipuleren. 
Soms lijken hun plannetjes behoorlijk doorzichtig en toch 
blijven mensen er dagelijks intrappen. In dit eerste hoofdstuk 
beginnen Banks en Donoghue dan ook met zich af te vragen 
waarop een oplichterspraktijk (of ‘con’) gebaseerd is. 
Hebzucht, de nood om het sociaal wenselijke te doen, 
afleiding en misleiding worden allemaal genoemd. Ook de 
redenen waarom iemand besluit om zich het leven van een 
Grifter aan te meten worden onderzocht, net als culturele 
verschillen tussen de Verenigde Staten, Europa, Rusland, het 
Verre Oosten en ontwikkelingslanden. Het is een beknopte, 
maar fascinerende studie waar duidelijk heel wat denkwerk en 
wellicht ook research in is gekropen.  

 

Natuurlijk zijn er ook nieuwe Talents, van Faux Expert tot 
Making an Entrance, Selling It en Watch the Birdie. Wij tellen 
er een twintigtal, ongeveer 3 keer zoveel als in het basisboek 
en allemaal even gepast. Het geringe aantal Talents was al 
een klein euvel in Leverage: The Roleplaying Game, maar dat 
wordt middels dit soort supplementen ruimschoots rechtgezet.  

 

Verder worden er 12 volledig uitgeschreven Grifters 
gepresenteerd. Elk neemt 1 pagina in beslag en heeft ook een 
eigen foto. Die ziet er ‘echter’ uit dan de foto’s uit de tv-serie, 
waardoor er een duidelijk kwaliteitsverschil is. Toch is dit 
ondanks de uniformiteit een leuke toevoeging. 

 

Tot slot krijgen we een hele discussie over hoe een 
oplichterspraktijk nu eigenlijk in elkaar zit. Elk aspect passeert 
de revue en er wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen 
‘cons’ die maar even werken en zaken van langere termijn. 

Ook krijgen we uitstekende regels rond verleiding en worden 
er een aantal valse identiteiten gesuggereerd die Grifters zich 
wel eens durven aanmeten (zoals lid van een koninklijke 
familie of geheimagent). Het is allemaal erg vlot en inzichtvol 
geschreven, met zowel aandacht voor plausibele hypothesen 
als voor wat precies past binnen de sfeer van het 
‘overvalgenre’ waar Leverage net als bijvoorbeeld de Oceans-
trilogie, The Sting, Sneakers, Snatch, Heist en zelfs Argo in 
thuishoort.  

 

Masterminds 

 

Het hoofdstuk over Masterminds behoudt dezelfde structuur als 
het vorige. We krijgen dus eerst een discussie over wat een 
Mastermind nu precies is, maar deze keer worden er ook een 
aantal historische figuren aangehaald, waaronder Alexander 



de Grote, Sir Isaac Newton, Shaka Zulu en Niels Bohr. Een 
aantal van deze ‘Masterminds’ ligt voor de hand, een aantal 
niet, en dat maakt alles natuurlijk interessanter. 

 

Ook hier wordt het aantal Talents gevoelig uitgebreid, deze 
keer met onder andere Absent-Minded Professional, Chess 
Master, Connect the Dots, Exit Strategy en What’s it Worth to 
Ya?  

 

Tussen de 12 voorbeelden (opnieuw opgesmukt met iets te 
‘normaal’ lijkende foto’s) vinden we onder andere Monte Day 
(basketbaltrainer), Tess Block (consulente), Alison Murdoch 
(advocate) en Matt Begala (politiek strateeg).   

 

Er wordt ook dieper ingegaan op een typisch plan, waarbij 
zowel het eigenlijke opzet als de eigenlijke uitvoering wordt 
belicht. Dit is een heel boeiende leeservaring, want opnieuw 
geven de auteurs blijk van kennis door onder andere uit de 
doeken te doen hoe onverwachte situaties het hoofd kunnen 
geboden worden en hoe de risico’s kunnen worden 
geminimaliseerd. Ze merken ook terecht op dat Masterminds 
soms wat minder in de actie betrokken worden tijdens een 
spelsessie en opperen enkele suggesties om dat te verhelpen. 
Knap! 

 

The Fixer 

 

Het laatste hoofdstuk uit dit drieluik gaat dieper in op de taak 
van de Fixer (de spelleider). Er zijn suggesties rond jouw eigen 
stempel zetten op het spel, hoe je personages uniek moet 
maken, hoe je een Job in elkaar kunt steken, hoe je de Crew 
samen kunt houden en veel meer. Er worden ook veel tips 
gegeven rond het gebruik – en de invulling van – 
Complications, het inplannen of improviseren van verrassende 
plotwendingen en het creëren van een rode draad doorheen 
de verschillende spelsessies binnen een campagne. De 
schrijvers hebben het over Jobs die een andere structuur 
hebben dan de typische opbouw uit het basisboek en over 
spelsessies zonder Fixer, waarbij de spelers samenwerken om 
een gezamenlijk doel te kunnen bereiken.  

 

Lay-out & artwork 

 

Grifters and Masterminds gebruikt exact dezelfde lay-out als 
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het basisboek. Dat is aan de ene kant goed, aangezien het 
gebruik van twee verschillende tinten blauw en foto’s uitstekend 
werkt, maar aan de andere kant komt het allemaal een beetje 
laks over, of lijkt het alsof er teveel tijdsdruk is geweest op de 
ontwerpers. Verder passen de foto’s van de 24 voorgestelde 
Grifters en Masterminds niet echt perfect bij de afbeeldingen uit 
de serie en dat is toch ook wel een beetje spijtig. Aan de andere 
kant stellen ze natuurlijk wel goed de desbetreffende personages 
voor en dat maakt het allemaal vanzelfsprekend weer de moeite 
waard. 

Conclusie 

 

Leverage: Grifters and Masterminds presenteert een niet 
onaanzienlijk aantal nieuwe Talents en enkele nieuwe regels 
(waaronder die voor verleiding), maar de echte waarde van dit 
boek ligt in de inzichtvolle, boeiende en vlot geschreven teksten 
rond de verschillende Roles, de Fixer en dit genre.  

 

Categorie In het Kort Score 

Ontwerp Mooi ontwerp, maar iets teveel kwaliteitsverschil tussen de 
afbeeldingen en dezelfde lay-out als we al eerder hebben gezien 
in het basisboek. 

  
ABCDEFGHI 
  

Inhoud Is het mogelijk om nog meer uitstekende suggesties en 
voorbeelden in een rollenspelsupplement van 112 pagina’s te 
stoppen? We durven het te betwijfelen. 

  
ABCDEFGHIJK 
  

Regels Grifters and Masterminds concentreert zich vooral op het 
uitdiepen van de twee Roles en het genre zelf, maar de regels die 
er zijn (extra Talents, een mechaniek voor het verleiden van 
anderen, enzovoort), zitten allemaal goed in elkaar. 

  
ABCDEFGHI 

Score Een uitstekend en niet te missen supplement, in de eerste plaats 
voor Fixers van Leverage, maar bij uitbreiding voor zowat 
iedereen die het genre genegen is. 

  
ABCDEFGHIJ 


