
De Minecraft Club – Spelregels 2023
   

De Minecraft Club Creative is speciaal bedoeld voor hoogbegaafde en uitzonderlijk 
hoogbegaafde kinderen. Om spelend te leren, of lerend te spelen. We hebben wat regels 
waar iedereen zich aan moet houden, om de server niet te laten ‘ontploffen’, of dat hij heel 
langzaam wordt, maar ook over hoe ga je met elkaar om. 

Dit kun je verwachten als je je niet aan de afspraken houdt: 

IN DISCORD: per direct een ban voor de rest van die dag

- Een ander uitschelden, in Discord (tekst of spraak) of in de Minecraft chat, ook prive

IN MINECRAFT: per direct een ban voor de rest van die dag

- Als je ondanks de belangrijkste spelregel (maak niet iets kapot dat niet van jou is) toch 
gaat afbreken of kapotmaken.

SPELREGELS

1. Maak niet iets kapot dat niet van jou is. Iedereen kan bouwen wat hij of zij wil. 
Bouwen, niet breken :0)

2. In de Creative Server wordt gebouwd en gespeeld, maar niet gedood. 
In de Adventure geen vuur, TNT of wezens in grote aantallen of hoeveelheden. 
Daardoor kan de server  ontploffen, of laggy worden

3. Vind je het bouwwerk van een ander heel mooi en wil je samen eraan werken, vraag 
dan even of dat ok is. Je kunt elkaar uitnodigen in een plot om samen te bouwen.

Je kunt Minecraft in het Engels laten staan, maar ook in de settings omzetten naar 
Nederlands. 

Wat het bouwen in de Creative server betreft:

Je moet niks, je mag. Je kiest zelf wat je wilt bouwen. De landenthema’s en de afspeellijsten 
in Youtube zijn een voorbeeld of inspiratie. Maak je eigen bouwwerken. Vind je het moeilijk of
kom je even niet verder, maak dan een afspraak met elkaar in Discord bijvoorbeeld, om 
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samen verder te werken. Jullie zijn elkaars beste adviseurs! 
De creative server is altijd open.

Openingstijden MCC
De Creative Server en de Tiener Server zijn 24/7 open. Op maandag en vrijdag zijn wij er 
voor support, vragen en meebouwen natuurlijk. 

De tienerserver is nu nog wat klein, daarom spreken we twee keer per week af voorlopig op 
woensdag en vrijdagavond, om half 8. 

De Adventure server is open op maandag en vrijdagochtend voor kinderen die niet naar 
school gaan van 10.30 – 12.30 uur en is daarnaast ook in de middag open, van half 4 tot 6 uur 
(maandag tot en met vrijdag). De server sluit automatisch.
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