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Een mooie magische outfit moet passen bij je karakter. Daarom is 

het van belang dat je eerst een beetje een idee hebt wat voor soort 

karakter je magisch personage is. Immers, een bosheks ziet er heel 

anders uit dan een rijke tovenaar met een kasteel. 

Er zijn verschillende manieren om jouw favoriete magische personage 

te bedenken en leven in te blazen. Het begint allemaal met een goede 

backstory. Waar kom je vandaan? Wat is je doel? Wat motiveert je? 

Wat heb je meegemaakt? 

Je kan proberen om een character-sheet in te vullen om je op weg te 

helpen met het bedenken van jouw favoriete personage. Veel 

deelnemers laten hun personage over de jaren groeien door er mee door te spelen. Probeer jouw 

personage dus ook toekomst-vast te maken. 

Het is belangrijk om te bedenken dat je jouw personage een hele week 

moet kunnen spelen. Dat is dus best lastig om goed vol te houden. 

Het is dus slim om je karakter heel erg vanuit jezelf op te schrijven en 

het vervolgens magische elementen te geven. Mocht je bij het 

bedenken van je naam er niet uit komen, kun je ook je eigen naam 

gebruiken of met een kleine twist. Maak het voor je zelf speelbaar, of 

nog beter “realistisch”. Hoe echter jij jouw personage neerzet, hoe 

echter de magie wordt. Diepgang creëer je door een geheim te 

bedenken of iets dat je personage wil bereiken. 

Bedenk vooral dat het leuk moet zijn om jouw personage te spelen! 

Een heel duister of slecht personage is bijvoorbeeld helemaal niet leuk 

om een week lang in een groep te spelen. Om het voor iedereen en voor 

jou zelf leuk te houden willen we dan ook alleen positieve personages toestaan. 

We hebben een paar richtlijnen voor de personages van 

deelnemers:  

• Alleen positieve personages, gewoon om het voor 

iedereen leuk te houden. 

• Tijdens het Magical Triangle Zomerkamp ben je een 

leerling. Je mag natuurlijk krachtig zijn, veel weten en 

kunnen, maar je gaat naar een magische school om te 

leren of bijles te krijgen. 

• De meeste magiërs zijn mensen, maar heel soms zie je 

ook wel eens een ander magisch wezen (vraag Magical 

Triangle van te voren even). Hou het speelbaar en 

realistisch. 
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Magical Triangle personages spelen zich af 

in de ‘magische wereld’. Hierbij moet je 

denken aan de bekende stijl van bijvoorbeeld 

Harry Potter. Natuurlijk hoef je je niet te 

beperken tot deze wereld, maar gebruik het 

vooral als inspiratie. 

Magische kleding werkt het mooiste als je 

met laagjes werkt. Verschillende kleding 

over elkaar zorgt voor diepte en geeft een 

diepere sfeerimpressie. 

Probeer daarom zoveel mogelijk te werken 

met combinaties. Daardoor lijkt je outfit 

completer. 

De magische wereld heeft een eigen stijl, maar ook magiërs 

dragen kleding om comfortabel in rond te lopen. Kleding die dus 

niet lekker zit zal je dus niet snel tegenkomen. Bedenk daarom 

wat realistisch is. Een volledig plaatharnas past dus niet zo goed, 

want daar loop je niet iedere dag even comfortabel in rond. 

Denk goed na over je kleurgebruik. Je kan natuurlijk kiezen voor 

een mooie neutrale kleur, maar het is ook zeker goed om 1 of twee 

fellere kleuren uit te kiezen 

om jouw karakter er meer uit 

te laten springen? Als je 

voor een felle kleur gaat, is 

het wel verstandig om niet 

volledig in te zetten op deze 

kleur, maar het ergens mee 

te breken. Denk aan een lijn, of een accessoire. Daarmee 

voorkom je dat je een magisch personage een karikatuur 

wordt. 

Je kan de look van een outfit soms volledig veranderen door 

een of meerdere kledingstukken om te wisselen. Zo heb je op 

eenvoudige wijze vele variaties die voor jouw karakter het 

beeld van een complete garderobe geven.  
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Naast je kleding is het ook mooi om rekening te houden met 

wat attributen. Jouw magisch personage heeft waarschijnlijk 

een toverstok, misschien heb je nog wel meer items die iets 

interessants vertellen. Heb je misschien een magische ring, of 

een armband die al generaties lang in de familie wordt 

doorgegeven? Ook een tas of een riem kan een mooie 

aanvulling zijn op jouw kleding. 

Een bijzondere set met munten, of speciale kruiden kunnen 

items zijn die jouw karakter bij zich draagt. Dat zijn dan ook 

leuke dingen waarmee je kunt spelen met andere deelnemers. 

Bij Magical Triangle kan je zijn wie je wilt zijn. Je bent dus 

absoluut niet gehouden aan “typische” kleding voor mannen of 

vrouwen. Kies vooral wat je zelf wilt dragen en waar jij je fijn in voelt. 

Het staat je volledig vrij om jouw karakter te kiezen en vorm te geven zoals je zelf wilt. Als je wat 

inspiratie nodig hebt, denk dan aan wat jouw karakter zo bijzonder maakt. Hieronder zijn een paar 

voorbeelden gegeven. 

Stel dat jouw karakter een journalist is. Dan zal je waarschijnlijk een notitieboekje en een pen of 

ganzenveer bij je hebben. Ook zou je nooit zonder inkt willen komen te zitten. Misschien heb je 

dan ook wel een (klassiek) fototoestel, of een bijzonder apparaat dat magische beelden kan vangen 

en vastleggen. Misschien werk je voor een magische krant en heb je een businesscard bij je. Als je 

een onderzoeksjournalist bent, zal je misschien ook een vergrootglas bij je hebben. Je kleding zal 

meestal niet het meest luxe zijn, want je komt dan ook op ongure plekken om je verhalen te halen. 

Toch zie je er degelijk genoeg uit om wel gerespecteerd te worden en zo in de buurt te komen van 

belangrijke magiërs zodat je interviews kunt afnemen. 

Stel dat jouw karakter student is. Dan zal je waarschijnlijk een tas 

bij je hebben voor je schoolboeken en je ganzenveren. Ook een 

notitieblokje kan dan niet ontbreken, zodat je altijd al je 

aantekeningen bij je hebt. Misschien heb je wel een schooluniform 

aan van jouw magische school. 

Stel dat jouw karakter van hoge komaf is en woont in een kasteel. 

Dan zal je kledingstijl dit ook reflecteren. Misschien met een 

wapenschildje ergens, of met bijzondere accessoires zoals een ketting 

of een ring. Mogelijk draag je een hoed, of andere nette kleding. 

Als jouw karakter eigenlijk altijd rondzwerft, dan zal je kleding er ook 

uitzien alsof je al veel hebt meegemaakt. Ieder item komt dan ergens 

vandaan of heeft een noodzaak om bij je te hebben. Immers, als je 
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geen vaste woonplaats hebt, dan heb je eigenlijk altijd alles wat je 

nodig hebt bij je. Denk bijvoorbeeld aan een mantel om je warm te 

houden. 

Als je een natuurheks bent, dan is het logisch als je kleding ook een 

meer natuurlijke uitstraling heeft. Denk bijvoorbeeld aan wol, of het 

gebruik van bloemen als accessoires. Het zal dan voor de hand liggen 

als er wat meer natuurtinten gekozen worden, zoals groen, bruin of 

geelaccenten. Misschien draag je veel kruiden bij je of heb je overal 

zakjes om paddenstoelen in te bewaren. Misschien heb je een klein 

mesje om de takjes mee te snijden en kan je dat zo in je schoudertas 

bewaren. 

Magical Triangle heeft een Pinterest board voor je klaargezet, zodat je 

nog meer kleding inspiraties kan krijgen voor jouw magisch personage. 

Kijk op https://nl.pinterest.com/yaraffinity/outfitinspiratie-magical-triangle. 

 

Natuurlijk mag je jouw personage helemaal zelf 

vormgeven zoals je dat zelf wilt. Gebruik dit document 

dan ook alleen als inspiratie en zie het niet als een 

beperking. Laat jouw karakter tot leven komen zoals jij 

dat wilt en ga mee op avontuur in de magische wereld! 

https://nl.pinterest.com/yaraffinity/outfitinspiratie-magical-triangle

