
De Kracht van het Verbinden 

Beste lezer, 

 

De komende tijd ga ik proberen een nieuw initiatief op te starten. Een initiatief dat de speller kennis leert 

maken met de Travian Community. Op verschillende vlakken zijn spelers bij elkaar gekomen en hebben een 
initiatief opgestart, zoals de Travian Radio en het Travblog. 

 

Naast die initiatieven kan een speler zich bezig houden met grafische wedstrijden (POTW’s), Weerwolven van 

Wakkerdam en andere spellen. Het forum is de geboorteplaats voor initiatieven.  

 
Het initiatief dat ik op wil starten heeft het doel om de speler kennis te laten maken met de community. Dit 

kan bereikt worden door te schrijven. Simpelweg schrijven. Door te schrijven over de mogelijkheden die de 

community voorzieningen bieden, wordt zowel reclame gemaakt als het community gevoel verbetert. 

 
Door middel van een maandelijkse uitgave van een soort ’Magazine’ brengen we spelers op de hoogte. In dat 

magazine, geheel in Travian stijl, zal onder andere te vinden zijn:  

Artikels over Travian nieuws (geen servernieuws) 

Verslagen van forum spellen en wedstrijden 

Stellingen met discussies 

Columns 

‘Dagboeken’  

Ervaringsverslagen 

 

Je bent gevraagd of je mogelijk interesse hebt in het meewerken aan dit initiatief. Hierin sta je geheel vrij om 

daaraan mee te werken. De opzet is een ‘proefbestaan’ van 3 maanden, met daarin 3 uitgaves van het 

‘Magazine’. Je staat vrij om per uitgave een bijdrage te leveren of niet. Bij succes wordt het project verlengt. 
 

Eigen ideeën worden zeer aangemoedigd. Eventuele hulp en begeleiding wordt aangeboden.  

Lay-out en spellingscontrole zijn geen probleem. 

 

Wil je meehelpen met schrijven? Heb je zelf een idee over een rubriek, of wil je zelf een vaste rubriek schrij-
ven? Weet je niet of het wel iets voor je is? Wil je wel, maar weet je niet waarover je iets leuks zou kunnen 

schrijven? Ik wil iedere vraag die je stelt graag beantwoorden. 

 

Wil je zelf ook kennis maken met de dingen die in de community spelen? Wil je je verdiepen in bepaalde on-
derwerpen? Wil je in contact komen en met interviews informatie loswringen? Wil je een vurig betoog schrij-

ven? Alles is mogelijk met jouw hulp. Ik ben benieuwd naar je reactie en hoop die spoedig te ontvangen. 

 

Met vriendelijke groeten, 
 

Exar Kun 


