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Voorwoord
Wat tof dat jij GeoBurgemeester van GeoCraft bent geworden! Wist je dat GeoCraft op 3 oktober
2015 door GeoFort is gelanceerd? Maar liefst 1000 miljard Minecraft-blokjes waren nodig om heel
Nederland in Minecraft in te laden, dat is niet mis! De lancering van GeoCraft vond plaats op
GeoFort, we hadden 100 kinderen uitgenodigd om samen met ons de opening van de GeoCraft
server te vieren. Er waren toffe Minecraft workshops, een green-screen en andere vette activiteiten.
Maar helaas hadden niet nagedacht over de bescherming van onze wereld, ai wat een
beginnersfout! Iedereen kon overal bouwen en we hadden lava niet uitgezet, dat was natuurlijk niet
slim. Heel Nederland in Minecraft stond in no time helemaal onder de lava. Na de ravage, hadden
we de moed niet opgegeven en zijn we vastberaden verder gegaan dit toffe project.
In GeoCraft 2.0, dat is gelanceerd op 16 september 2015, kun je niet zomaar overal bouwen. Er is
een rangensysteem van GeoGasten, Burgers, Burgemeesters, Commissarissen en Ministers, oh en
laten we de GeoKoning niet vergeten. Voordat een GeoBurger ergens mag bouwen in Nederland,
moet deze speler eerst om toestemming vragen aan een Burgemeester, dus aan jou! Als
GeoBurgemeester kun jij Burgers een perceel meegeven: jij geeft dan toestemming aan een
GeoBurger om daar te bouwen.
Ondertussen hebben veel kinderen zich aangemeld op GeoCraft. Ons team telt in het begin van 2018
30 Commissarissen en 600 Burgemeesters. Onze server heeft ook een upgrade meegekregen:
ondertussen kun je ook survivallen op de GeoCraft server. In 2018 verwachten we dat je ook
minigames kunt gaan spelen! Naast minigames zijn we ook actief op YouTube, bekijk ons GeoCraft
kanaal voor leuke video’s.
GeoCraft vindt het superleuk dat jij ons wilt helpen om Nederland in Minecraft mooi te maken! Met
jouw hulp kunnen we iedereen helpen om zijn eigen huis in Minecraft te vinden en kunnen we er
samen voor zorgen dat iedereen het op onze server naar zijn zin heeft, bedankt!
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Inleiding

In deze handleiding lees je over wat allemaal bij de rol “GeoBurgemeester” komt kijken. Om alles
makkelijk leesbaar te maken worden de rangen van de GeoCraft Community afgekort:
GeoBurgemeester wordt afgekort als burgemeester en Commisaris van de Koning, wordt afgekort
met CVDK of Commissaris. GeoGasten en GeoBurgers worden in deze handleiding ook Burgers en
Gasten genoemd.
Informatie over rangen ,begrippen, GeoCraft kanalen of onze organisatie structuur vind je in de
bijlagen. Hier lees je terug wat de belangrijke begrippen betekenen en welke ranks er zijn op onze
server. In de laatste paragraaf “De GeoCraft ladder” lees je hoe al deze rangen met elkaar
samenwerken en wat er gebeurt als je een stapje hoger op de ladder komt te staan: spannend! Het
echte leeswerk komt in de volgende paragraaf. We leggen uit wat je eigenlijk kan doen als
Burgemeester, welke commando’s je kunt gebruiken en wat je taken zijn als Burgemeester!
Misschien heb je na het lezen van deze handleiding nog vragen? Niet getreurd! Als Burgemeester
kun je ook in contact komen met andere spelers en andere Burgemeesters. We hebben een
GeoCraft Discord waar je met elkaar kunt afspreken en met elkaar in gesprek kunt gaan. Dat is
natuurlijk superleuk!

1.1 Gebruik van deze handleiding
Deze handleiding kun je voor jezelf gebruiken om meer te weten te komen over de rol
GeoBurgemeester in GeoCraft. Je mag ook informatie uit deze handleiding bespreken met andere
spelers van GeoCraft. Maar misschien wil je dit zelf wel gebruiken tijdens je spreekbeurt in de klas:
dat vinden wij alleen maar leuk. Wat niet mag is dat je de informatie in deze handleiding gebruikt
zonder GeoCraft te vermelden, zoals je misschien wel weet heet dit bronvermelding.
Dit document verspreiden zonder GeoCraft-logo en naamsvermelding mag niet. Zou je dit toch doen,
dan kan het zo zijn dat we je daarvoor moet straffen. Maar laat dit je niet afschrikken, lees en
gebruik deze handleiding zo vaak als je wilt!
Deze handleiding maakt deel uit van een serie van handleidingen die als download beschikbaar zijn
gesteld op www.GeoCraft.nl/downloads, hieronder alle handleidingen opgesomd:
-

Algemene server regels GeoCraft;
Banbeleid GeoCraft;
Handleiding GeoGast;
Handleiding GeoBurger;
Handleiding Wethouder;
Handleiding GeoBurgemeester;
Handleiding GeoCommissaris van de Koning;
Handleiding bouwwedstrijd;
Economie handleiding.
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Omschrijving rol GeoBurgemeester

2.1 GeoBurgemeester van heel Nederland
Gefeliciteerd! Je hebt de rol GeoBurgemeester ontvangen en behoort hiermee tot de Community
van GeoCraft. Aan de rol GeoBurgemeester zijn zowel rechten als plichten verbonden: ’with great
power comes great responsability’. Een GeoBurgemeester is in GeoCraft niet alleen Burgemeester
over zijn eigen stad of dorp, maar over heel Nederland in Minecraft. Dat wil ook zeggen dat jij
zonder toestemming in heel Nederland mag gaan bouwen: wat een vrijheid! Hoe cool is dat!
In deze rolomschrijving kom je meer te weten over de taken die je hebt als Burgemeester, maar ook
wat voor nieuwe mogelijkheden je hebt meegekregen. Als Burgemeester heb jij een
voorbeeldfunctie en heb jij de taak om aan anderen te laten zien hoe we op GeoCraft met elkaar
omgaan. Natuurlijk wil dat zeggen dat we elkaar netjes te woord staan, elkaar helpen en elkaar met
respect benaderen. Door te laten zien hoe het moet, inspireer je anderen om hetzelfde te doen en
wie weet zorg jij ervoor dat spelers door jou ook willen solliciteren naar de rol GeoBurgemeester. Als
je verder leest kom je te weten welke commando’s je tot je beschikking hebt en hoe je ze kunt
gebruiken. Ook kom je tot in detail te weten hoe je nieuwe spelers kunt helpen, en ook hoe je
nieuwe spelers op een passende manier kunt helpen om zich aan de regels te houden.

2.2 Spelers helpen
In GeoCraft is het gebruikelijk om alle spelers die op de server komen te begroeten. GeoGasten die
voor het eerst op server komen hebben veel vragen over hoe de server nu eigenlijk werkt. Als
GeoBurgemeester sta jij ze graag te woord. Zo kun je aan een GeoGast vertellen wat de regels zijn,
maar ook hoe het commando /warp werkt en hoe ze met het commando /gc hun eigen huis kunnen
vinden. Belangrijk is dat een GeoGast pas kan gaan bouwen als jij zich heeft aangemeld en dus
gepromoveerd is tot GeoBuger. Vertel aan een GeoGast dat hij zich kan aanmelden met het
commando /aanmelden.

2.3 Meer informatie
Aan GeoGasten of GeoBurgers geef je aan waar welke informatie gevonden kan worden. Zo kun je
naar www.geocraft.nl/downloads verwijzen voor de handleidingen. Maar misschien is het nodig dat
een Gast of Burger via de helpdesk naar informatie vraagt, jij bent dan degene die in de chat het
linkje www.geocraft.nl/support doorstuurt. Natuurlijk is het leuk om ook onze andere kanalen als
Discord, YouTube of Facebook te vermelden op de server. Heeft een speler een vraag die bedoeld is
voor GeoFort? Dan kun je deze spelers verwijzen naar minecraft@geofort.nl.
Op de spawn van de server, namelijk bij GeoFort, staat ook informatie voor beginnende spelers.
GeoCraft heeft naast heel Nederland in Minecraft ook een SURVIVAL SERVER EN CREATIVE SERVER, leuk om
dat te vermelden aan nieuwe spelers. In het algemeen kun je spelers die meer informatie willen
altijd verwijzen naar geocraft.nl en geofort.nl. Weet je een vraag niet goed te beantwoorden, geen
probleem, vraag een online CVDK of Minister om hulp. Anders kun je altijd via de helpdesk om hulp
vragen.

2.4 Percelen
Als GeoBurgemeester heb je een belangrijke taak in het uitdelen van percelen aan GeoBurgers: jij
geeft toestemming aan GeoBurgers om ergens te gaan bouwen! Vergeet niet dat GeoGasten alleen
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mogen rondkijken in Nederland, pas als je GeoBurger bent en je dus hebt aangemeld, mag je gaan
bouwen in GeoCraft.
Het is gebruikelijk in GeoCraft dat een GeoBurger als eerste zijn eigen huis gaat nabouwen en dus
vraagt om het gebied waar hij of zij woont als bouwgrond mee te krijgen. Maar hoe deel je eigenlijk
een perceel uit en hoe maak je iemand eigenaar van een perceel? Wat doe je als het uitgedeelde
perceel te groot of te klein is en hoe groot mag een perceel eigenlijk zijn? In de komende paar
hoofdstukken kom je alles te weten over het uitdelen van percelen en welke commando’s je
daarvoor kunt gebruiken. Wat tof eigenlijk dat je als Burgemeester Burgers kunt helpen om hun
eigen huis na te bouwen, het lijkt wel de echte wereld!

2.4.1 Een perceel aanmaken
Om een GeoBurger te laten bouwen op de plek waar hij of zij woont is het nodig dat in Minecraft dat
gebied selecteert: je moet aan de server laten weten om welk gebied het gaat. Dat doe je met
behulp van twee posities: //pos1 en //pos2. Hoe werkt dat? Het gebied die jij gaat uitzetten heeft 3
dimensies: een lengte, een breedte en een hoogte. Wist je trouwens dat je met //wand een houten
hakbijl in je hand krijgt waarmee je een positie kunt zetten. Hieronder zien we in 3 stappen hoe zo
een geselecteerd gebied eruitziet.

2.4.1.1

De eerste positie bepalen

Met //pos 1, of door links te klikken met de houten hakbijl in je hand op de juiste plek zet je de
eerste positie neer. Het is slim om je eerste positie niet op de grond te zetten, maar 4 of 5 blokjes
onder de grond. Zo kan de GeoBurger met dit huis in Gorinchem ook onder grond bouwen als dat
nodig is.
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2.4.1.2

De tweede positie bepalen

Waar zet je de tweede positie neer? De tweede positie moet zo gekozen worden dat het gebied het
gehele huis en omgeving omvat. Wat voor soort gebied wordt met de twee posities afgebakend?
Standaard is het zo dat met //pos1 en //pos2 een rechthoekig gebied wordt afgebakend: in de
wiskunde wordt zo’n 3D rechthoek een balk genoemd. Met de tweede positie bepaal je eigenlijk hoe
groot deze balk wordt: de twee posities die je neerzet zijn altijd twee hoekpunten van het
balkvormig gebied wat je hebt geselecteerd.

De posities die je kiest zijn altijd de uiterste twee hoekenpunten van de balk: of linksonder en
rechtsboven of linksboven en rechtsonder. Een handige mod in Minecraft om te zien hoe groot je
gemaakte selectie heet WORLDEDITCUI: dit zorgt ervoor dat je WorldEditCUI mod hebt in de juiste
Minecraft-versie. In GeoCraft geldt de regel dat het eerste perceel van een GeoBurger nooit groter
is dan een grote boerderij of een groot woonhuis. GeoBurgers die laten zien dat ze mooi kunnen
bouwen, kunnen een woonwijk als perceel meekrijgen. De maximale grootte van een perceel dat
mag uitgedeeld worden is een dorpscentrum of een gedeelde van een stadscentrum. Waarom deze
regel? Stel je voor dat een GeoBurger met verkeerde bedoelingen heel Amsterdam als perceel
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meekrijgt: deze speler kan dan overal in Amsterdam vernielingen aanbrengen. Dat proberen we
natuurlijk te vermijden.

2.4.2 Het geselecteerde gebied claimen
Met /rg claim kun je geselecteerde gebied een naam meegeven: de server onthoudt dan het gebied
wat je hebt afgebakend onder die naam. Dit perceel kun je nu ook een nieuwe eigenaar of nieuwe
eigenaars meegeven: wat tof! De commando’s die je daarvoor gebruikt staan beschreven in de
handleiding voor Wethouder: neem even een kijkje als je dat bent vergeten!

2.5 tijdelijk bannen
Een belangrijk verschil tussen Wethouders en Burgemeester is dat GeoBurgemeesters de
mogelijkheid hebben om een speler tijdelijk de toegang tot de server te blokkeren. Een tijdelijk ban
oftewel een ‘tempban’ voer je uit als een speler na waarschuwen zich niet aan de GeoCraft regels
kan houden.
Hoe lang hoor je iemand te bannen en wanneer deel je eigenlijk deze straf uit? Dat staat allemaal
netjes beschreven in het banbeleid: kijk op geocraft.nl/downloads voor de nieuwste versie van het
banbeleid. De maximale tijd dat een speler tijdelijk verbannen kan worden is 20 dagen: voer je een
tijd in die langer is dan deze 20 dagen, dan wordt de speler niet verbannen door de server en is het
commando niet correct doorgevoerd. Belangrijk is dat bij elke ban een reden moet worden vermeld:
als je geen reden aangeeft bij de straf, dan is de tempban ongeldig! Bij een ongeldige ban kan de
speler die verbannen is een klacht indienen via de helpdesk of kan een CVDK dan wel Minister
beslissen om de ban op te heven! Hoe werkt het commando /tempban?
-

/tp <spelersnaam>
o /tp Alphacolors

-

/tempban <spelersnaam> <tijd> <reden>
o /tempban Alphacolors 1d je mag Minister Remi niet uitschelden

/tempban Alphacolors global 1d uitschelden is niet toegestaan
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2.6 Slimme commando’s en tools
Een GeoBurgemeester kan in vergelijking met een Wethouder selecties maken in de GeoCraft
wereld: een selectie maken is een World Edit commando. World Edit commando’s beginnen altijd
met een dubbele backslash(/), bijvoorbeeld: //pos1. Een selectie maken wil zeggen dat je een
bepaald gebied in GeoCraft afbakkend: de standaard vorm om een gebied af te bakenen is de balk,
een 3D rechthoek zou je kunnen zeggen. De balk is echter niet de enige manier hoe je gebieden kunt
selecteren: met //sel expand zie je dat er 7 opties zijn hoe je gebieden kunt selecteren.

Cuboid is de standaard balk vorm die je gebruikt om gebieden te selecteren. Met //sel extend kun je
meerdere punten zetten die bepalen hoe groot het gebied moet zijn die je wilt selecteren. Zoals je
ziet gaat het hier nog steeds om een balkvormig gebied. Je begint met een vast hoekpunt van de
balk door je eerste positie te zetten met //pos1. Vervolgens heb je de keuze om meerdere punten
neer te zetten en zo je selectie steeds te vergroten. Deze punten kun je allemaal neerzetten met
//pos2.

De eerste positie is neergezet op witte block op de grond, het tweede punt staat rechts van het
eerste punt en het derde laatste punt staat in de linkerbovenhoek. Met extend breidt je dus elke
keer de selectie uit die eerder hebt gemaakt.
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2.7 Een stap hoger op de GeoCraft ladder
Om een perceel uit te delen aan een GeoBurger gebruik je het best //sel cuboid als selecteervorm.
Maar waarom staat hier dan informatie over //sel extend en de andere selectievormen in deze
handleiding? De volgende stap op de GeoCraft ladder is Commissaris van de Koning. Als CVDK kun je
World Edit selecties gebruiken om te bouwen.
Om de andere selectievormen onder de knie te krijgen is het leuk om zelf te experimenten op
GeoCraft. In de handleiding voor Commissaris van de Koning leer je meer over de andere vormen.
Ook kun je met wat Google zoekwerk al snel veel informatie over hoe je met World Edit gebieden
kunt selecteren. Natuurlijk kun je ook op ons Discord kanaal anderen om hulp vragen en kun je via
de helpdesk een gerichte vraag stellen aan één van de Ministers.
Binnen je selectie kun je snel en makkelijk kiezen uit welke blokken je bouwwerk moet bestaan: zo
kun je alle grasblokken in de selectie veranderen naar aardeblokken. In je sollicitatie voor CVDK is
het een pluspunt als je weet hoe je op verschillende manier gebieden kunt selecteren, zo maak je
natuurlijk meer kans op een positief antwoord. Voor ons is het belangrijk om te weten dat je kennis
over het maken van selecties, het is immers een zeer bruikbare, maar ook gevaarlijke tool. De server
kan zomaar crashen als je selectie te groot is: laat zien dat jij weet waar je het over hebt en maak
kans op de mooie titel van Commisaris van de Koning.
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Meldingsplicht

Ministers en de Koning hebben het recht om iedereen te verbannen of een demote te geven zonder
zichzelf te hoeven verklaren. Een GeoBurgemeester of een Commisaris van de Koning hoort echter
altijd de reden aan te geven waarom iemand van de server wordt weggehaald of gedemote wordt.
Belangrijk is dat de reden die gegeven wordt klopt met het banbeleid. Verkeerd bannen gebeurt als
je persoonlijke mening een rol gaat spelen in de straf die je uitdeelt.
Omdat de speler die online is niet dezelfde favoriete voetbalclub heeft als jij of een andere
lievelingskleur heeft is natuurlijk geen reden om deze speler te verbannen. Pas als een speler de
regels overtreedt van de server, kan deze speler gestraft worden. Als Wethouder hoor je dus altijd
een reden aan te geven waarom je een speler mute of kickt, zo is het voor iedereen duidelijk
waarom er gestraft wordt en dat de straf eerlijk is.
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Grievers

Merk je of zie je dat spelers het gebouw op het gekregen perceel niet mooi inrichten en juist
stukmaken of merk je dat spelers bouwwerken maken die er helemaal niet horen: geef dat gelijk
door aan een burgemeester of een speler met nog een hogere rang. Een Burgemeester kan de speler
tempbannen en een CVDK kan het gebouw wat is stuk gemaakt terugzetten in de oorspronkelijk
staat. Op die manier beschermen we Nederland en zorgen we ervoor dat alles precies wordt
nagebouwd zoals het hoort.

4.1 Plaats delict
Soms kan een griefer onopgemerkt zijn gang gaan en heeft niemand het gezien dat hij of zij een
gebouw heeft stuk gemaakt of op het gekregen perceel iets raar heeft gebouwd. Kom je een perceel
tegen waar de gebouwen zijn vernietigd zijn of waar iets raar staat en er is niemand te bekennen,
dan kun je er toch achter komen welke speler dit heeft gedaan. Voer het commando /lb toolblock
in: hiermee krijg in je hand Bedrock.
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Klik met links met de Bedrock in je hand op een Minecraft-block in het spel: je krijgt informatie te
zien over wat er met geselecteerde Minecraft-block in het veld is gebeurt.
Je kunt er ook voor kiezen om het commando /lb tool in te voeren, dan krijg een pick-axe in je hand.
Met de pick-axe in je hand klik je rechts op een block in het veld: ook dan krijg je informatie te zien
over wat er met de block is gebeurd. Je kunt een grief zelf ontdekken of van een Wethouder te
horen krijgen dat er is gegriefd. Met deze informatie kun je beslissen welke straf er kan gegeven
worden volgens het banbeleid. Ben je niet zeker? Een CVDK kan je verder helpen of via de helpdesk
kun je je twijfels met een Minister delen!
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Algemene voorwaarden en algemene server regels

Spelers van GeoCraft die online zijn op de server stemmen automatisch toe met de algemene
voorwaarden van GeoCraft en met de algemene server regels. Wat wil dat zeggen? De organisatie
van GeoCraft vindt het belangrijk om iedereen het zo fijn mogelijk te laten hebben op de GeoCraft
server en op de GeoCraft-kanalen. Om dit goed te kunnen doen hebben we een aantal regels
opgeschreven die ervoor zorgen dat de spelers zonder zorgen kunnen spelen, maar ook dat GeoCraft
geen last ondervindt van de spelers die gebruik maken van de GeoCraft diensten. Zo kun je
bijvoorbeeld niet met een gehackt account de server in of mag je geen gebieden uit de GeoCraft
server kopiëren. Ook is het niet toegestaan dat spelers elkaar gaan pesten op de server. Om te
weten wat er staat in de algemene voorwaarden van GeoCraft ga je naar:
https://GeoCraft.nl/downloads/.
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De GeoCraft ladder

Wat een gedoe hé met al die rangen: van GeoGast tot GeoKoning, raak jij er nog wijs uit? In GeoCraft
hebben we rangen gemaakt om te vertellen wie wat doet en om de spelers die er klaar voor zijn
meer rechten te geven. Zo heeft de GeoKoning toegang tot de server console: dat wil zeggen dat de
GeoKoning de server kan aanpassen. Zo kan de GeoKoning met slim programmeerwerk in GeoCraft
minigames toevoegen. Het is zelf zo dat de Ministers niet bij de console kunnen: wauw én dan ben je
al Minister. Waarom is dat? De GeoKoning kan namelijk goed programmeren en weet hoe een
Minecraft-server werkt. Zonder deze kennis gaat het al snel fout en kun al met 1 commando
GeoCraft helemaal stukmaken. Zo werkt het eigenlijk met alle rollen. Elke stap hoger in de ladder,
betekent ook dat je meer kennis moet hebben en behendig moet kunnen omgaan met alle rechten
die je hebt. Betekent dat de GeoKoning zomaar alles mag en dat een GeoGast niets waard is? Nee
natuurlijk niet: alle spelers zijn evenveel waard op GeoCraft. GeoCraft vindt het belangrijk dat
nieuwe spelers op de server zich welkom voelen, het is nu juist zo dat GeoCraft bedoeld is om
nieuwe spelers het naar hun zin te maken. Daarnaast vinden wij dat een GeoGast net zoveel recht
heeft om spelers tot de orde te roepen, dan de GeoKoning. Het is zelfs zo dat een GeoGast de
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GeoKoning mag aanspreken als die de regels overtreedt. Net zoals in het echte leven staat niemand
boven de wet. Elke rang heeft dus rechten en plichten, een Commisaris van de Koning of een
Burgemeester kan zijn rang verliezen als hij zich niet aan de regels houdt! Wij op GeoCraft vinden
het belangrijk dat al onze spelers, ongeacht de rang, op een gelijke manier behandeld worden en het
naar hun zin kunnen hebben. Maar waar wordt er dan wel op verschil gemaakt? Het verschil zit erin
dat hoe hoger je de ladder opklimt, hoe meer spelmogelijkheden je krijgt aangeboden. Maar kun je
deze nieuwe rechten ook aan? Durf jij de uitdaging aan te gaan en hoger op de GeoCraft ladder te
klimmen?
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