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Ingezonden brief
Beste mede-Kindred,
Wij kunnen het niet langer voor ons houden. Wij voelen ons geroepen om ons uit te spreken en dat
doen wij langs deze weg. Wij zijn alle kritiek op de prins meer dan zat.
Hij is een zwakke prins genoemd. Hij is gek genoemd. Hij is dom genoemd. Maar al die tijd hebben
jullie hem onderschat. De afgelopen maand liet hij zien dat hij precies weet hoe je politiek bedrijft. Met
een meesterzet heeft hij die hufter van een de Haes compleet buiten spel gezet.
Op de vorige bijeenkomst ontdeed een wolf zich van zijn schaapsvacht. De Tremere neonate Volgin
heeft maandenlang met een grote mond geroepen dat hij medestander van de Haes was, maar met
een dolk in de rug van de grootste pion van deze "Groot-Prins", Hoofd der Harpijen Moldovan, heeft hij
een einde gemaakt aan heel Groot-Brabant.
Van de 12 status die de Haes dacht te hebben onder deze twee personen, houdt hij er maar 4 over.
Klaar. The end. Over ende uit.
Voor wie er aan twijfelt of de prins hier achter zat, kijk naar wat er toen gebeurde. Direct doneert
Volgin een van zijn status aan de prins, zijn enige echte leenheer. Valmans heeft de regie in handen.
En ondanks de mening van de ouderen, ondanks dat hij de stad niet onder controle heeft en ondanks
dat de verderfelijke Sabbat zich roert in het zuiden, torpedeert hij Groot-Brabant en de geplande
verdedinginslinie.
Hiervoor is maar één woord nodig: HULDE!
Hulde aan de rots in onze branding! Breda kan weer vallen aan de Sabbat! Eindhoven kan vallen aan
de Sabbat! Maar Tilburg zal blijven staan, dankzij de goede leiding van Ancilla Prins William Valmans
van Clan Malkavian!
HOERA! HOERA! HOERA!
Een fijne avond gewenst,
De AA.
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Willem II onaangenaam verrast door nieuwe berichten over matchfixing
Bron: nu.nl
De nieuwe gevallen van matchfixing waar spelers
van Willem II bij betrokken zouden zijn, waren niet
bekend bij de club uit Tilburg.
Dat zei directeur Berry van Gool vrijdag in het
Radio 1 Journaal.
''Ik had hier nog niet van gehoord en ben dan ook
onaangenaam verrast'', aldus Van Gool.
De Volkskrant meldde vrijdag dat het schandaal groter is dan gedacht. Spelers van de club zouden
tussen 2008 en 2010 in zes wedstrijden geld hebben gekregen om de uitslag te beïnvloeden.
In januari onthulde de krant al twee 'besmette' duels. ''In januari hebben we contact gezocht met het
Openbaar Ministerie en de KNVB en zijn de onderzoeken gaan lopen. Ik had eerder informatie van
hun kant verwacht dan van de krant'', aldus Van Gool.
De club werkt volledig mee aan de onderzoeken, benadrukt de directeur: ''De waarheid moet zo snel
mogelijk op tafel, want deze affaire is schadelijk voor de club.''
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Aankondiging van de heer Moldovan
Geacht Domein Tilburg,
Helaas ben ik vanavond verhinderd door mijn werkzaamheden voor het van Gogh evenement 'Van
Gogh terug in Tilburg'
Verder maak ik bij deze publiek dat ik dit Elysium mijn status Loyaal, Betrouwbaar en Kordaat uitleen
aan dhr. Philipe van Leeuwen.
Ik wens u een genoegzame avond toe.
Eric Moldovan
Primogen clan Ventrue

Wat ons ter ore kwam


Domeinen in Noord-Brabant enorm verrast - positief of negatief - door coup Hoofd der
Harpijen Volgin.



Gebrek aan straffen in Tilburg wijzen er op dat Vincent Klink geen schuldige heeft aan kunnen
wijzen.



Tilburgse Kindred hebben geen Primogen nodig, ze hebben toch geen mening.



De naam van de heer Moldovan doet het goed in Amsterdam en Utrecht.



Mogelijkerwijs is er een nieuwe aartsbisschop opgestaan bij de Sabbat in Antwerpen.



Ondanks gebrek aan loyaliteitsverklaring heeft Groot-Prins de Haes Tilburg toch aangedaan in
Juni.



Er is onlangs een Malkavian uit Tilburg in Den Bosch geweest.



Thomas Jansen wordt gezocht door de Sheriff.
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Het laatste Woord
Woah! Ge ken inne ding váán Tilburg nie zeggeh, en dèh is dèh ut rustig is. Nu heje de Primogen
weer 'ne áánder Kop der Harpijen áángesteld. Van de Tremèère nog wel, want die benne zo goe te
vertrouwe meej geheimkuhs. Inne ding is zeker, dees ráár politieke dáánsjes mááken de Primogen
ván Tilburg nie populair in de omliggende Domeinen. Hoe geje dèh ááflopeh?

Verliezer van de maand:
Eric Moldovan, slachtoffer van een coup door... eh ja, door wie eigenlijk?
Winnaar van de Maand:
Prins Valmans, voor het klein en verdeeld houden van zijn gepeupel.
Uitspraak uit het Elysium:
“Ik denk dat de Kindred in Tilburg een beetje bang zijn dat het niet bij één glas melk blijft.”
Wat er gezegd gaat worden deze avond:
“Hallo? Hallo? Hmmm, ik heb hier een slecht gevoel over.”

Kopij voor het weefgetouw naar

weefgetouw@wovendarkness.com

