WoW Addons

Nederlandstalige World of Warcraft Addonslijst

Kort woordje uitleg:
Tendonsie.be heeft al twee jaar lang voor de Nederlandstaligen een eigen gemaakte
Addonslijst,
In deze lijst vind je allemaal geteste addons van verschillende WoW Versies.
Indien een addon niet werkt, kun je me altijd contacteren.
Hieronder vind je een lijstje met links naar de juiste Addons Pagina voor jouw WoW Versie.
Hoe je moet instaleren, vind je onderaan deze pagina.
Alle addons zijn getest en in .rar ingepakt. Unzip software vind je hier .
Elke addon wordt ook op onze site gehost zonder garanties van werking.
Alles downloads tendonsie.be (Inclusief oudere addons): Zie hier.
Link deze pagina zeker ook naar jou vrienden als je hem nuttig vind !
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// steunen addons te kunnen hosten: Klik hier
Ons

Extra informatie over elke addon:

Altoholic 3.3.x

Altoholic is een addon die al je items van guild, andere chars,
weergeeft in een soort Auction House formaat ! Zeer handige addon !

Atlas 3.3.x

Atlas is een hele addon die kaarten bevat,
Je kunt er alle bossen op zien van dungeons, flightkaarten en battlegrounds. Enkel
steden-gebieden zie je niet.

AtlasLoot Enchanted 3.3.x
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Atlasloot-Enchanted is een uitbreiding voor Atlas want hiermee kun je dan de loot zien van de
bossen en hoeveel %dropkans.

ArkInventory 3.3.x
ArkInventory zorgt ervoor dat je 1 grote bag hebt dus mooi overzicht.Inclusief keyring en bank
van andere chars.

AuctioneerPack 3.3.x [Classic Suite Edition]

Auctioneer met de bijbehorende addons is een actionhouse addon die het bieden en verkopen
van producten gemakkelijker maakt.
Ook bevat de addon een programma dat de waarde van items berekend.

BankItems 3.3.x
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BankItems is een addon die alles registreerd wat je op je ACCOUNT hebt,
als je dus op je andere char zit kun je zien wat je bv op de bank hebt bij je andere char.

Cartographer 3.3.x [Soms niet compatibel met andere addons!]

Cartographer is zoals atlas alle kaarten maar nu meer geïntegreerd in het spel, ook zijn er nog
tal van extraatjes aan verbonden.

Let op : bepaalde delen werken niet <--> Herbs notes enzo zijn niet correct
Niet aangeraden downloaden.

Castbar 3.3.x

Wat cast iedereen in de raid, en op wie!
Toont continu door wie healht, wie spells cast in raids en partys.
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CD Mod Basic 3.3.x --- CD Mod Full 3.3.x

CD MOD bevat tal van addons die zeer handig zijn. CD Mod vereist wel MEER KENNIS om in
te stellen.
Het beste is om jou favorieten uit deze addon te houden en de rest te verwijderen.
LET OP : De basic versie bevat :

CT_Core, CT_MailMod, CT_PartyBuffs, CT_UnitFrames.

LET OP : De volledige versie bevat:

CT_Core, CT_BarMod, CT_BottomBar, CT_BuffMod, CT_ExpenseHistory, CT_MailMod,
CT_MapMod, CT_PartyBuffs, CT_RaidAssist, CT_Timer, CT_Viewport, CT_UnitFrames.

Critline 3.3.x [Afzonderlijke versie]

Registreert al je crits van je damage en van je healing. Zeer handig.
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Coordinates 3.3.x

Laat gewoon simpel de coordinaten zien. Indien je TITAN PANEL gebruikt heb je deze addons
NIET nodig.

Deadly Boss Mod 3.3.x

Addon die handig is in grote raids.
Geeft aan welke boss welke spells doet en houdt statestieken bij.

Fishing Buddy 3.3.x

Addon speciaal gemaakt voor vissers die de vis registreerd en tal van extraatjes biedt.
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Gearscore 3.3.x

Veel gebruikte addon bij wow raids.
Deze addon bepaalt je gemiddelde gearscore en zegt met wat je dit kunt vergelijken.
Command: /gs *spelernaam*

Grid 3.3.x

Prachige addon voor Healers in grote raids.
Toont in een vierkant alle raidmembers aan om te healhen.!

Gatherer 3.3.x
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Gatherer registreerd alle herbs, ores en kistjes op de worldmap, heel handig.

Lightheaded 3.3.x

Lightheaded is een addon met de DATABASE VAN WOWHEAD. Je ziet telkens info van
wowhead.com bij elke quest.

Recount3.3.x [Prachtige vervanger SW Stats]

Meet de DPS - Healing - Overhealing - ...
Met zeer uitgebreide cirkeldiagrammen met %crit, %hit, ...
Prachtige vervanger voor SW Stats!

Titan Panel + Basis Addons Titan 3.3.x
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Titan panel + basis addons is ook een balkje die je op je scherm ziet met handige informatie.

Titan en Fubar kun je NIET samen gebruiken en Titan is aangeraden.

Titanpanel_req_lvl_3.3.x.rar

Uitbreiding voor Titan Panel waarbij je de Req LvL's van regio's op je worldmap ziet.

Critline 3.3.x [Req Titanpanel]

Uitbreiding voor Titan Panel waarbij Titan al je Crits (+healing) saved en weergeeft.

GroupCalender 3.3.x
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Let op ! Deze Addon werkt momenteel niet op MaNGOS Servers!

INSTELLINGEN [SETUP TAB]:

- Vinkje bij : "Use shared data channel"
- Channel : "neem je servernaam: dutchwow / wowlegend"
- Password :"neem je servernaam: dutchwow / wowlegend"
- Druk hierna op "connect"
- Indien andere gebruikers on zijn zal er informatie bijkopen op de addon.

Guildmap 3.3.x

Simpele addon, toont waar de guildmembers zich bevinden. Toont uiteraard enkel wie deze
addon heeft.
Deze addon is momenteel niet downloadbaar ! Technische problemen !

Healbot 3.3.x

Hiermee kun je healspell's en buffs op je muis knoppen zetten, en je krijgt duidelijk overzicht
met hp van je raid/party. Veel andere opties zijn er nog.
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KLHT meter 3.3.x

Addon die je threat meet, en als andere spelers in je party/raid zitten, deze threat verzend en
ontvangt van de andere spelers.
Zeer aangeraden voor hoge lvl spelers !
Deze addon is momenteel niet downloadbaar ! End of development addon !
Ik raad u aan "Omen" te downloaden, dit is ook een goede threatmeter.

MapNotes 3.3.x

Met deze addon kun je allemaal kleine nota's op je worldmappen zetten.

Metahud_3.3.x
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Metahud is een addon die je interface gemakkelijker gemaakt, veel gebruikt bij rogues.

Omen 3.3.x

Zelfde Threatmeter als KTM maar meer mogelijkheden

SWStats 3.3.x

SW Stats handig als je in raids bent om te weten wie hoogste crit heeft, hoeveel damage je al
deedt, hoeveel healing...

QuestGuru 3.3.x
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Zeer goeie addon om Questen te plannen, bekijken enz.

Questhelper 3.3.x

Addon die je van quest naar quest brengt via handig route systeem.

ZHunterMod 3.3.x [Hunters]

Een Hunter addon die het voor hun easyer maakt.

Visualheal 3.3.x
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Zie telkens hoeveel je healt op de persoon,
nooit meer overhealhen met deze addon.

Xperl 3.3.x

Addon die het mogelijk maakt je interface beter te organiseren,
zo is je balkje links bovenaan anders, zie je hoelang iemand off is in je party,...

1) Download de addon.
2) Unzip het .rar bestand op je bureaublad zodat je een map verkrijgt.
3) Open de map steeds opnieuw tot je iets anders dan mappen ziet, keer dan vervolgens
1x terug.
4) Kopieer dan alle mappen die je ziet.
5) Je plakt ze bij worldofwarcraft/interface/addons.
6) Start WoW op en selecteer de gewenste addons, sommige addons worden in-game
nog verder ingesteld.
Extra uitleg voor als je het nog niet snapt.
Sommige mensen downloaden een addon en unzippen hem direct bij /interface/addons.
Dan werkt het niet waarom ?
Omdat je dan 2 mappen zonder bestanden na elkaar hebt. (bv : interface/addons/atlas3.3.
x/AtlasBattlegrounds
)
Je moet dus direct na je addon map de bestanden hebben.
Juist: C:/Programma Files/World of Warcraft/Interface/Addons/Atlasloot/*hierbestanden*
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Fout: C:/Programma Files/World of Warcraft/Interface/Addons/Atlas/Atlasloot/*hierbestan
den*
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