Minecraft

Wat is Minecraft?
Minecraft is een Java gebasseerde game waarin je als speler één doel hebt:

overleven en je eigen nederzetting opbouwen in een Lego achtige sandbox wereld met blokjes.

Je start de game met niets, en naderhand kun je alles verbeteren wat je hebt.

Je verzameld blokken door hout te hakken, grotten te graven etc.

Je huis kun je in stukjes vergroten tot een waar kasteel!

Je harnas en wapens verbeter je van leder tot diamant.

Onderweg in het game kom je ook monsters en dieren tegen, die al dan niet proberen je te
doden!

Daarom zit er ook een stukje strijden en eten bereiden in het spel om te overleven!

In het spel zitten ook achievements die bijgehouden worden in een achievement-boek en

op de officiële site van Minecraft kun je de skin van je eigen Minecraft character kiezen!
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Informatie over Minecraft
Minecraft is een game gemaakt door Markus “Notch” Persson, een ontwikkelaar bij Mojang AB.

De game heeft hij gemaakt gedurende de periode van 2009 tot november 2011.

In november 2011 kwam de game officieel uit tijdens

de eerste Minecraft conferentie in Las Vegas: Minecon. In Minecraft wordt muziek gebruikt van
de componist C418.

de tweede Minecon gaat door in Parijs. Bij Disneyland.

De game kende begin 2012 al 20 miljoen spelers waarvan 5 miljoen betaalde leden.

Minecraft kopen kun je voor 20 EUR op minecraft.net.

Minecraft NL Minecraft Server
World of Minecraft is een Nederlandstalige grote server die bestaat sinds 2010.
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Deze server had zomer 2012 maar liefst 20 000+ leden!

World of Minecraft heeft enkele servers waaronder creative grasvlakte en survival werelden!

In hun reusachtige multiplayer online werelden kun je grote steden bouwen samen met andere
spelers!

Wij raden deze server aan omdat hun enkel gebruik maken van kwaliteit A-hardware,

waardoor deze server 24 uur per dag online is, met veel moderators online en goeie back-ups!

IP Hoofdserver: s1.worldofminecraft.be:25565
Account creatie: Worldofminecraft.be
Website: Worldofminecraft.nl
Forum: Minecraftforum.be
Minecraft Wiki: klik hier & Nieuws: klik hier

Jouw eigen Minecraft Server starten! Minecraft SSD Server Hosting

Minecraft NL Server Lijst met Bukkit klik hier

3/4

Minecraft

4/4

