Ban, kick en mute beleid GeoCraftNL
Toelichting en ontstaan beleid
GeoCraft streeft naar een veilige en gezellige spelomgeving voor iedere speler. Elke speler moet zonder
belemmering kunnen chatten, bouwen en het gezellig hebben met andere spelers. Het banbeleid draagt
bij aan een eerlijke, helder, rechtvaardige en navolgbare manier om te voorkomen dat op GeoCraft
spelers zich niet veilig voelen.
Belangrijk is dat spelers altijd een tweede kans verdienen als deze met overtuigende reden kan worden
gegeven. GeoCraftNL wil namelijk niemand uitsluiten omdat we herkennen dat vaak spontane en
ondoordachte uitingen of handelingen leiden tot uitvoering van het banbeleid. Dit kan niet gezien
worden als vrijbrief om geunbanned te worden, want het is ons snel genoeg duidelijk als je de zaak
bedonderd en alleen kwaad in zin hebt. Op dat moment ben je dan ook niet welkom.
Voor staff geldt dat er continue gelet zal worden op de wijze van het geven van redenen bij een ban, kick
en mute. En dat er altijd volgens het beleid wordt gestraft.
In dit document worden hieronder de volgende staffen en thema’s behandeld:
-

KICKEN;

-

MUTEN;

-

TEMPBANNEN EN PERMBAN

-

HELPDESK

-

OVERTREDINGEN IN SURVIVAL

Kicken
Kicken wil zeggen een speler even van de server weghalen. Een gekickte speler kan altijd meteen terug
weer joinen. Kicken kan gezien worden als een strenge waarschuwing. Voordat een speler gekickt mag
worden hoort deze speler altijd eerst gewaarschuwd te worden in de global chat!

Commando
❖ /kick <spelersnaam> <Reden>
➢ /kick rswiec schelden is niet toegestaan

Redenen om te kicken
Reden
Reclame maken
Schelden
Dreigen
Spammen
18+ Taalgebruik
Discrimineren
Griefen

Toelichting
Reclame maken over iets wat niet met Geocraft te maken heeft
Spelers bewust uitschelden
Andere spelers bedreigen
De chat doelbewust vol spammen
Chatten over Sex, Drugs, Geweld
Bepaalde groepen/mensen discrimineren
Wanneer een speler doelbewust de wereld sloopt

Muten
Muten gebeurd als een speler na waarschuwingen of een kick zich toch vervelend blijft gedragen in de
chat. Muten wil zeggen dat iemand geen chatberichten meer kan sturen en alleen nog maar
commando’s kan gebruiken in de chatbalk. Om de mute op te heffen moet je een speler unmuten:
muten voor een bepaalde tijd kan niet op GeoCraft. Een mute mag maximaal een dag doorgevoerd
worden.

Commando

❖

Typ het commando /mute <spelersnaam> <Reden>

➢

Voorbeeld: /mute rswiec blijven spammen over welk eten gezond is

Redenen om te muten
Reden
Reclame maken
Schelden
Dreigen
Spammen
18+ Taalgebruik
Discrimineren

Toelichting
Reclame maken over iets wat niet met Geocraft te maken heeft
Spelers bewust uitschelden
Andere spelers bedreigen
De chat doelbewust vol spammen
Chatten over Sex, Drugs, Geweld
Bepaalde groepen/mensen discrimineren

Tijdsduur
1 uur
1 uur
1-6 uur
1 uur
3 uur
6-12 uur

Tempban
Een tempban wil zeggen iemand tijdelijk de toegang tot de server ontzeggen: afhankelijk van hoe zwaar
iemand de fout ingaat wordt een speler lang of kort verbannen van de server. GeoGasten en GeoBurgers
blijven hun rang altijd behouden als ze gestraft worden. Een Burgemeester of Wethouder kan echter zijn
of haar rang verliezen als ze zich niet aan de regels houden. Een Burgemeester mag echter niet een
andere burgemeester of wethouder straffen: dat mogen alleen Commissarissen en Ministers. In dit
banbeleid staat echter wel beschreven bij welke overtredingen een demote op zijn plek is. Burgemeester
of Wethouders horen bij hogere rangen te melden als collega’s de regels breken!

Commando
❖ /Tempban <spelersnaam> <Tijd> < Reden>
➢ Voorbeeld: /Tempban rswiec 5d Schelden met ziektes
▪

Mogelijkheden van tijden zijn “m = minuten, h = uren, d = dagen”

▪

In het voorbeeld is de spelers rswiec voor 5 dagen van GeoCraft verbannen

Redenen om te tempbannen
Reden
Reclame maken

Behouden
rol
wel

Vragen om een
demote
Schelden
Lichte hacks

Niet

Lichte seksueel
overschrijdend
gedrag

Niet

Dreigen
Spammen

Niet
wel

18+ Taalgebruik

Niet

Discrimineren
Bewust
onrealistisch
bouwen

Niet
Niet

Niet
Niet

Toelichting

Max. Straf tijd

Reclame maken over iets
wat niet met Geocraft te
maken heeft
Opzettelijk en herhaadelijk
vragen om een demote
Spelers bewust uitschelden
Gebruik van lichte hacks
zoals speedhack of Xray
Licht erotische plaatjes
sturen, praten over
condooms of soa’s. Praten
over geslachtsdelen of
noemen van prorno sites in
de algemene site.
Andere spelers bedreigen
De chat doelbewust vol
spammen.
Chatten over Sex, Drugs,
Geweld
Discriminatie
Iets bouwen wat er niet in
reallife staat, Geldt ook voor
storende bouwwerken zoals
hakenkruizen en

1-3 Dagen

1 dag
1-3 Dagen
3 dagen
3 dagen

5 Dagen
1-3 Dagen
5 Dagen
5 dagen
5 Dagen

Spawn bouwen

Niet

Griefen

niet

Ongepaste
skin/Naam

Niet

Instructies van
stafleden
herhaadelijk
niet opvolgen
Cyberpesten

Niet

Herhaadelijk
Cyberpesten en
gebruik lichte
hacks

Niet

Niet

Gebruik van
Niet
zware illegale
mods/hacks
Extreme
Niet
bedreigingen/cy
berpesten
Extreem
Niet
Seksueel
overschrijdend
gedrag

Extreme haat
naar spelers
met een
bepaalde
achtergrond
Bewust niet
melden of
bewust
misbruik maken
van Bugs in
GeoCraft

Niet

Niet

geslachtsdelen
Wanneer een speler op de
spawn bouwt zonder
toestemming
Wanneer een speler
doelbewust de wereld sloopt
Aanstootgevende
skin/namen met een
afschuwelijke of seksuele
betekenis
Speler die helemaal niet naar
staffleden luisteren.

3 Dagen

5 Dagen
6 dagen

10 Dagen

Spelers opzettelijjk pesten,
kwetsen en belachelijk
maken
Herhaadelijk spelers
kwetsen, pesten en lastig
vallen. Herhaadelijk
gebruiken van lichte hacks
zoals speedhack.
Gebruik van oa.
Worlddownloader

20 dagen

Spelers de dood in wensen
of herhaaldelijk ernstig
pesten
Spelers ongewenste seksuele
vragen stellen. Spelers
persoonlijk benaderen met
de vraag of ze seks willen
hebben en soortgelijke
overtredingen. Herhaaldelijk
licht seksueel overschrijdend
gedrag.
Spelers openlijk haten voor
herkomst, religie,
overtuiging of
persoonskenmerken.

Permban

Spelers horen altijd een bug
in GeoCraft te melden. Als
spelers bugs bewust
gebruiken om GeoCraft te
hacken of iets te veranderen
in de server krijgen een

Permban

Permban

Permban

Permban

Permban

permban

Let op! Straf tijden zijn “Maximum”. Je zult zelf moeten inschatten welke straf meest gepast is. Je mag
alleen niet de max overschrijven.

Permban
Een permban kan alleen door een minister gegeven worden en gebeurd als een speler heel vaak dezelfde
overtredingen begaat of als een speler heel ernstig in de fout gaat.

Geocraft Helpdesk
GeoCraft heeft een helpdesk waarin je vragen kunt stellen over alles wat met GeoCraft te maken heeft
en dus ook om een vraag te stellen over jouw straf of iemand anders zijn straf. Het kan zijn dat je een
straf niet begrijpt of onterecht vind of dat een speler niet gestraft is die in jou ogen wel een straf had
verdiend. Aarzel niet om een ticket in te sturen en je vraag te stellen. Zolang het met GeoCraft te maken
heeft en je gebruik maakt van een nette taal mag je alles sturen wat je te melden hebt.

Overtredingen in survival
In GeoCraft hebben we een surival wereld en die werkt net wat anders dan het bouwen in GeoCraftNL,
het gedeelde van de server waarin heel Nederland is nagebouw in Minecraft. In elk geval gelden alle
hierboven bescrhreven overtredingen ook in survival, maar daar bovenop zijn er nog extra overtredingen
mogelijk in de survival wereld van GeoCraft. Zoals in GeoCraftNL geld dat Gasten en Burger hun rol
behouden, maar dat een Wethouder of een Burgemeester zijn rang kan verliezen.
ovetreding

Behouden
rol

Toelichting

straf

Hacken

Nee

Hacks zoals Xray en vliegen

7 Dagen ban

AFK Cheaten

Wel

Bijvoorbeeld het ingedrukt
houden van een button en
AFK farms

6 Uur ban

Tp Trappen

Wel

Een speler laten
teleporteren naar een trap

6 Uur ban

Doden van
andermans
dieren

Wel

Andermans dieren doden,
Dieren moeten wel in een
hok staan

1 Dag ban

Griefen

Nee

Slopen van andermans
bouwwerken. Ook stelen valt
onder griefen!

2 Dagen ban

Tp zonder
toestemming

Wel

Tp zonder toestemming in
survival is niet toegestaan,
Tpa mag wel

2 Uur ban

