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Brief van Imperator van der Schoot
Inwoners van Domein Tilburg,
Wanneer een ander lid van het huis Ventrue roept, dan antwoorden wij. Met veel risico's, maar
hopelijk beperkte gevolgen, heb ik mij los weten te maken van de lopende strijd tegen de Sabbat om
te komen helpen met het ontzetten van Domein Breda. Dit is, met de behaalde successen in de
maand februari, geslaagd. Met een afsluitend offensief op donderdag, 26 februari, heeft de heer Baron
Sjuul van de Corput zijn voorganger, Jannis Damen, vergezeld in het eeuwige, alwaar hij zal boeten
voor zijn zonden.
Dit alles geschiedde in opdracht van de heer Prins Johannes Constantinus de Haes van Domein
Eindhoven, verheven boven alle anderen in Domein Eindhoven, bekend in Domein Eindhoven,
beroemd in het Domein Eindhoven, erkend door alle Kindred in Domein Eindhoven, eerzaam
bevonden door de Primogen van Eindhoven, rechtvaardig bevonden in oordelen over Kindred door de
Ancillae van Domein Eindhoven, gerespecteerd door de Ouderen van Clan Gangrel. Ik heb er, gezien
de omstandigheden, geen twijfel over dat deze de prijs hiervoor deels zal doorbelasten aan Domein
Tilburg.
Op een nader te bepalen tijdstip zal het Domein Breda overgedragen worden aan de heer Johan
Lodewijk van Nassau-Saarbrücken. Ik heb daarbij de verzekering dat de beoogde afgevaardigden van
Domein Rotterdam hierbij geen probleem gaan vormen.
Getekend, Marius van der Schoot
Kind van Wiche Aerts
Kind van Gustav, heer van Gothenburg
Kind van Bertrand Oudegrotebevelsborg
Kind van John the Pious
Kind van Augustus
Kind van Midas
Kind van Ventrue
Camarilla Oudere
Erkend door Florimond, graaf van Mercy-Argenteau, landvoogd van de Zuidelijke Nederlanden
Erkend en Toegewijd bevonden door De Grote Wijze
Oorlogsheld in het derde Beleg van Bergen-op-Zoom
Invloedrijk en Gevreesd als Imperator van de Camarilla
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Interview Sheriff Timothy Kleinendaal
Deze maand vroegen wij aan Timothy of wij hem mochten interviewen, om zo meer over de sheriff van
Tilburg te weten te komen. Hij had een beter idee: hij liet het woord aan zijn muze: Jeanette
Kleinendaal. Het is een bijzonder interview geworden, dat Timothy van een andere kant laat zien.
“Ik heb Timothy leren kennen nadat hij bij mij in de buurt samen met een feestelijk gezelschap sociaal
maatschappelijk werk kwam doen. Sinds die tijd is hij er altijd voor me geweest. Hij is betrokken bij
een stichting die jongeren en cultuur samen brengt. Voordat alles veranderde zat een deel van deze
stichting, samen met alle activiteiten van Timothy in Berkel-Enschot. Net buiten de randen van het
Domein Tilburg. Enkele jaren lang ben ik het contact met Timothy verloren, maar toen ik hem weer
zag was er een nieuw persoon belangrijk in zijn leven.”
“Deze persoon, Michael Moossen genaamd, was zijn Sire. Hij bracht Timothy bij over wat er gebeurt
was tijdens de nacht die alles deed veranderen.Timothy had vuur in zich... Een vuur dat ik niet in hem
herkende. Enkele maanden daarna hoorde Timothy over de dreiging der Sabbat, en hoorde hij dat het
domein Tilburg zijn hulp kon gebruiken. Sinds die tijd is er slechts sporadisch contact geweest tussen
Timothy en zijn leermeester.”
“Timothy werkte in zijn vroege jaren in domein Tilburg veel samen met Sheriff van Bohemen. Gezien
zijn speciale vaardigheden en misschien mede door mij werd hij vaak betrokken bij zaken van
spirituele aard. Na enkele maanden van samenwerking heeft Timothy zijn functie als Primogen
opgegeven om zo hulpsheriff te kunnen worden. Helaas is Merel van Bohemen niet langer onder
jullie, wat de reden is tot de aanstelling van Timothy als Sheriff, door Prins van Leeuwen.”
“De bevoegdheden van een Sheriff zijn vooral nuttig voor het vergaren van informatie, en voor het
uitvoeren van straffen die uitgeroepen zijn door de Prins. Kindred zijn verplicht mee te werken met
sheriff-gerelateerde onderzoeken. Daarnaast moeten ze met hem meegaan als een veroordeling
geplaatst is. Kindred die hier in falen kunnen een permanente status kwijt raken. Deze functie levert
een extra status op.”
“Het is moeilijk in te schatten hoe tevreden iedereen is met Timothy. Soms pik ik slechte emoties op
richting hem. Ik denk dat iedereen die een functie bekleed vrienden en vijanden heeft. Het grootste
onderzoek dat Timothy heeft uitgevoerd had te maken met de bovennatuurlijke affaires rondom
Interpolis. Het meest recente onderzoek was omtrend de heer Nazir. Het is nog niet nodig geweest
straffen uit te voeren. Wel is Timothy enkele keren de uitvoerende hand geweest bij straffen die
de Prins heeft uitgeroepen.”

Wij zijn altijd op zoek naar bijzondere kindred die in het weefgetouw hun verhaal kunnen doen. Laat
het ons weten, dan maken wij er werk van.
De redactie: Masker & Dries Werther
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Strengere regels voor vechtsporten, het moet vooral veiliger.
Vechtsporten krijgen te maken met strengere
regels. Minister Edith Boters van Sport heeft
een plan daarvoor vandaag naar de Tweede
Kamer gestuurd.
De maatregelen worden genomen nadat in
2013 uit een rapport was gebleken dat er
nogal wat mis is in de vechtsportsector, zoals
geweld, onveiligheid, slechte kwaliteit
trainers, gezondheidsrisico’s en zelfs
georganiseerde criminaliteit. "Het is tijd om
daar met z'n allen de strijd tegen aan te
gaan", schrijft Boters in haar brief aan de
Tweede Kamer.
•
•
•
•
•

Een keurmerk voor vechtsportscholen
Duidelijke richtlijnen voor vechtsportevenementen
Een vergunningplicht voor het organiseren van vechtsportgala’s
Een vergunningensysteem voor trainers, coaches en scheidsrechters
Een 'vechtsportautoriteit' die verantwoordelijk is voor de regulering van de vechtsportsector

Het plan is opgesteld door het NOCNSF en de vechtsportsector. De minister wil voor de komende vier
jaar in totaal 500.000 euro beschikbaar stellen om het plan te kunnen uitvoeren. De vechtsport heeft
volgens Boters trouwens ook goede kanten: "Vechtsporten kunnen jongeren leren omgaan met regels,
respect en winnen en verliezen."
Bron: RTL Nieuws
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Wat ons ter ore kwam
•
•
•
•

Onbekende man verscheurd door wilde dieren in Leijpark. En blijkbaar verbrand.
Er is een grote tegenslag te verduren geweest in Breda.
Er is een grote overwinning behaald in Breda.
Er ligt een brief van de Prins van Leeuwen in het Elysium

Het laatste Woord
Oh oh dees woar weh, cerneval volle bak vuroit en we goan weh meemoaken ist nie. Vialet deroit en
noar Teinttoven. En nauw dees weer in Bredoah. Jeah en nauw wirres voiruit meej dien van Leeuwen,
ge wit het niet of wel, ik ook nie moar ons sherrif is eigenlaik nun vrouw meej jainettes? Kzei zelf dees
Elysium onder oe bakkes. Dus we zien welles, en ist nou gedoan meej deh geouwehoer over anargs
in alle stoate?
Verliezer van de maand:
Domein Tilburg, vanwege het vertrek van haar meest geliefde Seneschal in jaren.
Winnaar van de Maand:
Prins de Haes van Eindhoven voor het desondanks annexeren Breda.
Uitspraak uit het Elysium:
Een lont en een Caitiff moet voldoende zijn.
Wat er gezegd gaat worden deze avond:
Wát is er gebeurd?!

Kopij voor het weefgetouw naar

weefgetouw@wovendarkness.com

