HANDLEIDING GEOCRAFT.NL
GEOBURGER
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1.0 Hoe kan ik bouwen?
Zodra je GeoBurger bent geworden heb je de rechten om te gaan bouwen.
Echter om daadwerkelijk te kunnen bouwen moet je beschikken over een
perceel. Hieronder lees je alles wat je moet weten over percelen en hoe je deze
kunt verkrijgen en beginnen met bouwen!
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1.1 Eigen perceel zoeken
GeoBurgers kunnen alleen werken aan percelen (stukken grond) die door het
MinecraftKadaster aan hen zijn toegewezen. Een perceel vraag je aan bij een
burgemeester of commissaris die op dat moment online is. Dit doe je als volgt;
1. Ga op een locatie staan dat je zou willen bezitten (beste is om op de
grond te gaan staan).
2. Typ het volgende commando in /rg info
3. Je ziet nu in je scherm;

Hierin staat of een regio al vergeven is aan een ander. Het kan namelijk
voorkomen dat deze speler nog niet is begonnen met bouwen en je nog
geen verschil ziet.
Let op! Als de regio “__Global__” heet dan is er nog géén perceel
vergeven in dat gebied.

1.2 Eigen perceel aanvragen
Percelen moet je altijd aanvragen. Hieronder de 3 stappen om dit voor elkaar te
krijgen.
1. Voordat je een aanvraag indient moet je zeker zijn dat het perceel al
niet vergeven is. Zie hiervoor “hoofdstuk 1.1 – Eigen perceel zoeken”.
2. Bepaal zelf de grote van je perceel. De Burgemeester zal willen weten
van waar tot waar je een perceel wilt hebben. Door dit al te weten kun je
de burgemeester helpen door het duidelijker aan hem te vertellen (laten
zien). Bv. ga op punt 1 staan en vlieg daarna, naar het andere punt
waar het einde van je perceel zal zijn.
3. Alleen burgemeesters of commissarissen van de Koning kunnen nieuwe
percelen aanmaken.
Vraag altijd eerst een burgemeester om je te helpen. Dit doe je simpel
door de Burgemeester via de chat of /msg <naam> op een nette
manier te vragen. De Burgemeester zal dan een perceel maken en je
hier als eigenaar aan toevoegen.
Let op! Gebruik geen /helpop om een perceel aan te vragen. Dit kan resulteren
in /kick of uiteindelijk /tempban.
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1.3 Speler toevoegen aan een bestaand perceel
Ben jij eigenaar van een perceel, en wil je iemand laten toevoegen? Dan kun je
het volgende doen.
1. Ga in je perceel staan.
2. Typ de volgende commando in /rg info
3. Je ziet nu in je scherm;

	
  

4. Zoek den naam op. In bovenstaande screenshot is dat “geofort”.
5. Vraag in chat of via /msg <naam> een LocoBurgemeester,
Burgemeester of Commissaris om aan jouw perceel de speler toe te
voegen.
Geef hierbij minimaal <perceel naam> en <spelersnaam> op.
6. De Loco-/Burgemeester zal langskomen om te kijken of je ook echt
eigenaar bent van het perceel. Daarna de speler(s) toevoegen.
Let op! Gebruik geen /helpop om een wijziging aan te vragen. Dit kan
resulteren in /kick of uiteindelijk /tempban.

15 oktober 2015

Handleiding GeoBurger GeoCraftNL

3

	
  

1.4 Perceel teleport
Het is mogelijk om te teleporteren naar een perceel van jezelf of van een ander.
Navigeer direct naar een specifiek perceel
1. Typ de volgende commando /rg teleport <id>
• Vervang de <id> met de naam van het perceel. Deze naam kun
je zelf of iemand anders laten achterhalen door /rg info in te
voeren als je op het perceel bent.

1.5 Perceel eigendom
Het perceel is volledig van jou. Een locoburgemeester, burgemeester of
commissaris van de Koning zal niet zomaar iemand toevoegen zonder met jou
af te stemmen. Het eigendom blijft van jou zolang je binnen 7 dagen bent
begonnen en minimaal iedere 7 dagen ingelogd bent. Zo niet kan hij vervallen.
(Ga je op vakantie plaats dan even een bord op een zichtbare locatie met
daarop je naam en datum van terugkeer. Zodat de (loco)burgemeester weet
wanneer je terug bent en niet per ongeluk je perceel weggeeft aan iemand
anders.
Let op! Eigendom van zeer markante gebouwen/locaties kan bij kortere
afwezigheid worden vergeven aan anderen als er niet echt wordt gebouwd. Er
vallen nooit rechten te ontlenen aan het bezitten van een perceel.

2.0 Wereld commando’s
Er zijn enkele commando’s die je kunnen helpen in GeoCraft. Hieronder deze
specifieke commando’s.

Commando
/helpop

/rules

/spawn
/warp
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Toelichting
Heb je dringend hulp nodig van
iemand, omdat je gespamd wordt,
je lastig gevallen wordt, je ziet dat
er gegriefd wordt, je ziet dingen
die niet op de server thuis horen
enz. Dan kun je alle mensen met
een speciale rank in 1x
waarschuwen.
Lees de regels die gelden op
GeoCraft. Dit zal je helpen om een
leuke ervaring te hebben.
Je kunt altijd mensen ook wijzen
op de regels als je dingen ziet die
niet door de beugel kunnen. De
community is zo sterk als haar
leden!
Ga terug naar het begin. Dit is
altijd de locatie van GeoFort.
Dit geeft je een lijst van 2500+
warps naar alle steden. Den Haag
kun je vinden door: Den_Haag te
typen.
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/sethome

Wij geven je de vrijheid om
eindeloos /home commands aan te
maken. Hierdoor hoeft je niet alle
locaties zelf te onthouden en kun je
snel terug naar een voor jou
belangrijke locatie.
Hiermee kun je een verzoek sturen
naar een andere speler om direct
naar hun locatie te gaan. De speler
moet nog wel accepteren.
Hiermee nodig je de speler uit om
naar jouw locatie te komen. De
speler moet nog wel accepteren.
Zonder pardon kun je direct naar
hele specifieke coördinaten gaan.
Op de website
www.geocraftnl/minecraft-starters
staat uitgelegd hoe dit werkt.
Het kan handig zijn dat je, jouw
eigen coördinaten door geeft. Deze
commando geeft jouw coördinaten
terug. Dit kan ook handig zijn om
op te slaan als je iets geks ziet. Zo
kun je op een later tijdstip iemand
informeren over de locatie!

/tpa

/tpahere
/tppos

/getpos

3.0 Overige commando’s
Een GeoBurger heeft een scale aan handige commando's. Hierbij het volledige
overzicht.

Commando
/near
/top

/ptime

/locate

/ci
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Toelichting
Kijk welke spelers bij jouw in de
buurt zijn.
Stel je staat midden in een
gebouw. Dit zorg ervoor dat je er
bovenop komt te staan om direct
weg te vliegen.
Maak het alleen voor jou dag,
nacht, ochtend etc. Zo kun je zien
hoe jouw stad of dorp er bij nacht
uit ziet. Of kun je snel zorgen dat
het weer ochtend is om niet in het
donker te werken.
Dit past je kompas aan naar een
specifieke speler. Zo kun je er
rustig naar toe vliegen.
Dit gooit in een keer al je blokjes
in je inventory weg. Lekker snel.
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