Handleiding GeoBurgers

GeoCraft is onderdeel van het Science Center GeoFort. GeoCraft is in
samenwerking met: Geodan, de VU, het Kadaster, Rijkswaterstaat, het
Jaar van de Ruimte, Ministerie van Infrastructuur en Milieu en Cyclomedia.
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1
Hoe word ik GeoBurger?
Als je voor het eerst de server op komt ben je GeoGast, je kan
dan GeoBurger worden door je in te schrijven met /aanmelden
naam geboortejaar email. Voorbeeld: /aanmelden henk 1998
henk@gmail.com
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2
Hoe kan ik bouwen?
Zodra je GeoBurger bent geworden heb je de rechten om te gaan
bouwen, echter mag je nog niet overal bouwen. Om écht te
kunnen gaan bouwen moet je beschikken over een perceel.
Hieronder staat beschreven hoe je een perceel kan krijgen.
2.1

Eigen perceel zoeken.

GeoBurgers kunnen alleen werken aan percelen (stukken grond)
die ze door een GeoBurgemeester of hoger toegewezen hebben
gekregen. Een perceel vraag je aan bij een GeoBurgemeester of
GeoCommissaris van de Koning die op dat moment online is. Dit
doe je als volgt;
1. Ga op een locatie staan waar je zou willen bouwen, het
beste is om recht op het gebouw of stuk grond te staan
waar je wilt bouwen.
2.2

Eigen perceel aanvragen.

Percelen moet je altijd aanvragen. Hieronder de twee stappen om
dit voor elkaar te krijgen.
1. Bedenk voor jezelf goed hoe groot het perceel moet
worden. Je kan dit aan de GeoBurgemeester laten zien door
bijvoorbeeld van punt 1 naar punt 2 te vliegen.
2. Vraag aan en GeoBurgemeester of GeoCommissaris van de
Koning of ze een perceel voor je willen aanmaken, je kan dit
in de chat vragen of door ze een privé berichtje te sturen,
dat doe je door /msg <speler> <bericht> te typen zonder de
< >.
Let op! Gebruik geen /helpop om een perceel aan te vragen, dit
kan resulteren op een Kick of een TempBan.
2.3

Speler toevoegen aan een perceel.

Het is natuurlijk altijd leuk om samen aan een gebouw te werken,
als jij de eigenaar van een perceel bent kan je heel makkelijk
iemand toevoegen zodat deze mee kan helpen met bouwen. Volg
de volgende stappen:
1. Ga in je perceel staan.
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2. Typ het volgende commando: /rg info in, onthoudt de naam
van het perceel.
3. Doe dan /rg addmember <perceelnaam> <speler>, zonder
<>
De stappen hierboven werken niet:
Als de stappen die hierboven zijn opgeschreven niet werken dan
moet je de volgende stappen volgen:
1. Ga in je perceel staan.
2. Typ het volgende commando: /rg info in, onthoudt de naam
van het perceel.
3. Vraag in de chat of via een privé bericht aan een
GeoLocoBurgemeester, GeoBurgemeester of
GeoCommissaris van de Koning of hij de speler wil toevogen
aan het perceel, je moet dan de naam van het perceel en de
naam van de speler die je wilt toevoegen doorgeven.
2.4

Perceel eigendom.

Het perceel is volledig van jou, een Geo(Loco)Burgemeester of
een GeoCommissaris van de Koning mag niet zomaar iemand
toevoegen of het perceel verwijderen. Zodra je 7 dagen niet online
bent en je nog niks hebt gedaan aan je perceel mogen ze je
perceel verwijderen, dit mogen ze alleen als iemand anders daar
wilt bouwen. Als je al wel begonnen bent met bouwen mogen ze
je perceel pas verwijderen als je een maand niet meer online bent
geweest.
3

Handige Commando’s
- /helpop = Hiermee kan je belangrijke spelers op de server
waarschuwen voor bijvoorbeeld pestgedrag of een grief. Let
op: Misbruik van deze functie wordt niet geacepteerd en kan
je een ban opleveren.
- /rules = Lees hier de regels door die gelden op de GeoCraft
server, op www.geocraft.nl staan de Algemene Server
Regles.
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- /spawn = Hiermee ga je terug naar het beginpunt: GeoFort.
- /warp = Dit geeft je een lijst van 3000+ warps naar alle
steden zoals Amsterdam. Voorbeeld: /warp Amsterdam
- /sethome = Hiermee zet je een bepaalde home, je kan altijd
terug naar deze plek.
- /tpa = Hiermee kan je aan iemand vragen of je naar die
speler toe mag komen.
- /tpahere = Hiermee vraag je een speler naar jou toe te
komen.
- /tppos = Met dit commando kan je teleporteren naar
coördinaten. Reken de Coördinaten van de echte wereld om
naar Minecraft-Coördinaten op www.geocraft.xyz
- /getpos = Hiermee krijg je de Coördinaten van de plek
waarop je staat.
- /near Hiermee zie je welke spelers er bij jou in de buurt zijn.
- /top = Met dit commando kom je boven op het dak van een
gebouw te staan.
- /ptime = Hiermee verander je jou tijd op de server.
- /locate = Dit past de kompas aan naar een specifieke speler,
zo kun je er rustig naartoe vliegen.
- /ci = Dit gooit in een keer al je blokjes uit je inventory weg.
4
Regels / Algemene voorwaarden
Lees de Algemene Server Regels GeoCraft en Algemene
voorwaarden zorgvuldig door, deze documenten zijn belangrijk!
Bij een overtreding van de Regels of Algemene voorwaarden
wordt je je rank ontnomen waarop je bezwaar kan indienen bij
minecraft@geofort.nl.
5
Discord
GeoCraft heeft een officiël Discord kanaal waarover spelers met
elkaar kunnen communiceren, de discord link is op
www.geocraft.nl/discord te vinden of door het even aan een stafflid te vragen.
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6
Solliciteren
Als GeoBurger kan je solliciteren naar de rol als
GeoBurgemeester, op www.geocraft.nl/vacatures vind je alle
informatie!
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Projectverdeling GeoCraft

Community (Koningszoon):
- Kay (ign: Hammerwhip):

Aanspreekpunt Community

GeoFort (Koningszoon / Koningshuis):
- Koen (ign: TheRealLemon):
Technisch projectleider
- Kevin (ign: QuintenSunStar): Sollicitaites, support en
Communicatie.
- Remi (ign: GeoFort):
Organisatie, PR, support,
sollicitaites en Communicatie.
- Willemijn (ign: Fortvrouw):
Organisatie en PR
Geodan (Geodan):
- Stefan (Kamikazekabouter):

Technish projectleider

8
Termen
Hier staan een aantal veel gebruikte afkortingen en termen.
- cvdk = Commissaris van de Koning
- Loco = GeoLocoBurgemeester
- GeoFort = Science Centre gelegen in Herwijnen helemaal
over cartografie en navigatie. www.geofort.nl
- GeoCraft NL = Andere naam voor GeoCraft.
- Geodan = Geo software bedrijf.
- Kick = Je wordt van de server afgezet, maar kan gelijk weer
op de server. Dit is een waarschuwing.
- Tempban = Tijdelijke ban van de server, je kan de server nu
voor een bepaalde tijd niet opkomen.
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9
Ranks
Op GeoCraft bestaan een aantal rangen, ze staan hier van laag
naar hoog beschreven:
- GeoGast = Speler die voor het eerst op de server komt
- GeoBurger = Een GeoGast die zich in geschreven heeft,
deze speler mag nu een perceel bij een GeoBurgemeester
aanvragen.
- GeoLocoBurgemeester = Speler die orde houdt op de server
en informatie geeft.
- GeoBurgemeester = Speler die percelen uitdeelt en informatie
geeft aan nieuwe spelers.
- GeoCommissarisVanDeKoning = Speler die orde houdt op de
server en ervoor zorgt dat de Geo(Loco)Burgemeesters zich
goed gedragen.
- Gedeputeerde = Een lid van het TechTeam, op de server
heeft deze speler dezelfde rechten als een Commissaris van
de Koning.
- Geodan = Werknemer bij Geodan.
- Koningszoon (sub-naam: Koningshuis) = Hoogste rank, deze
spelers zijn de organisatie van GeoCraft.
10 Notities
Hier staan een aantal belangrijke punten beschreven.
10.1 Dit bestand.

Het is niet toegestaan dit bestand te Kopiëren, bewerken of
onder een andere naam met soort gelijke inhoud te publiceren.
10.2 Algemene voorwaarden en Server regels

Op dit bestand gelden de Algemene voorwaarden van GeoFort.
De GeoBurgemeester moet zich te allen tijde aan de Algemene
Server Regels en Algemene voorwaarden van GeoFort houden.
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10.3 Ban en Demote

GeoCraft heeft het recht iedereen zonder reden een demote of
ban te geven, hiertoe heeft GeoLocoBurgemeester geen recht, hij
is verplicht altijd een reden te geven bij ban, kick en mute ook
moet hij dit doorgeven aan een Commissaris van de Koning of
Koningszoon.
10.4 Algemene Server Regels

De Algemene Server Regels van GeoCraft gelden ten alle tijden,
ook als iemand van het beheer je verteld dat je deze regels mag
overtreden. De Algemene Server Regels staan op
www.geocraft.nl en accepteer je automatisch zodra je de server
binnenkomt.
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