Handige commands in Minecraft
Leuk dat je in de Happy Life server speelt! In onze server hebben we een aantal commands gemaakt
die je kunt gebruiken door het chatscherm te openen (standaard de ‘T’ toets op de computer) en iets
te typen dat begint met een schuine streep. We hebben commands zodat je dingen kunt bouwen, om
te teleporteren en om beloningen te ontvangen als je een level up bent! Hieronder staan een aantal
handige commands op een rijtje.
Commands om te bouwen
 /regio claim
o Je krijgt hiermee een staf, welke je kunt gebruiken om je eigen gebied te kiezen
o Gebruik de rechter muis knop om een punt toe te voegen
o Gebruik de linker muisknop om het punt te verwijderen waar je het meest dichtbij
staat
o Let op:
 Je kunt geen gebieden kiezen die al zijn gekozen door andere spelers
 Je kunt maar één claim hebben!


/regio unclaim
o Verwijdert je huidige claim (zodat je weer een nieuwe kunt kiezen)



/regio lijst
o Laat een lijst zien van alle regio’s in de server (dus ook je eigen claim)
o Wist je al dat je met /teleporteer ook naar regio’s kunt teleporteren?



/regio bouwer <speler> [regio]
o Bijvoorbeeld: /regio bouwer speler1 Happy_Dave_claim
o Hiermee kun je andere spelers toestaan om op jouw claim te bouwen
o Als een speler al mocht bouwen, mag hij of zij dat nu niet meer

Commands om te teleporteren
 /teleporteer [adres]
o Bijvoorbeeld in server Deventer: /teleporteer piet van donkplein 1
o Alle adressen die je in je gemeente kunt vinden via Google Maps werken met
/teleporteer!
o Wist je dat je met /teleporteer ook naar regio’s kunt teleporteren?


Hier zijn een paar handige afkortingen om sneller op belangrijke plaatsen te komen:
o /teleporteer markt
o /teleporteer creatief

Commands voor als je een level up bent
 /ontvangbeloning
o Gebruik deze command om een beloningskist te krijgen als je level up bent gegaan!
o Je kan de kist alleen in je eigen claim plaatsen (of in de claim van iemand anders als
je daar mag bouwen)

