
  

Minecraft Basis
Voor we moeilijkere dingen kunnen doen met 
Minecraft gaan we eerst de basis goed leren.

Besturing

Level 1

Voor het nacht wordt in Minecraft moet je voldoende spullen
verzamelen om jezelf te beschermen tegen de monsters.

Pak de voorraden uit de kist.
Om je op weg te helpen liggen er al wat voorraden voor je klaar. Open de 
kist met je rechter muisknop en sleep de voorraden naar je eigen inventaris.

Verzamel 10 blokken hout.
Zie je ergens bomen staan? Loop er heen, richt en houd je linker 
muisknop ingedrukt. Het houtblok breekt en daarna kun je het verzamelen.
Alle grondstoffen die je verzameld komen in je inventaris (E) 

Maak planken.
Open je inventaris (E) en sleep je hout in het vervaardiging veld.
Door te klikken op het resultaat pak je het vast.
Zet het in een van de vakjes eronder. Nu kun je het gebruiken.

Maak een werkbank
Met een werkbank kun je meer verschillende dingen maken.
Sleep je nieuwe werkbank naar het hokje linksonder. Sluit het inventaris.
Met je rechter muisknop kun je het nu ergens neerzetten om te gebruiken.

Maak stokken.
Stokken zijn samen met planken materialen die je vaak nodig hebt om 
andere dingen te maken.

Maak een pikhouweel
Om stenen en steenkool te verzamelen heb je een houweel nodig.
Stenen en steenkool zijn belangrijk om betere gereedschappen en 
een eerste huis te maken. 



  

Minecraft Basis
Level 2Het wordt vast al bijna nacht! Kijk om je heen, zie je ergens stenen in de buurt?

Die bergen om je heen zijn een goede bron voor steen.

Verzamel 20 blokken keisteen.
Hak met je nieuwe houweel de stenen, dat gaat veel sneller dan
met je handen. Als je een holletje in de bergwand maakt kun je een 
begin maken met je eerste huis.

Maak een deur.
Met een deur kun je het holletje in de bergwand goed afsluiten tegen
monsters. In de voorraad kist zaten een aantal fakkels gebruik die 
om het een beetje licht te maken. Monsters “spawnen”/ontstaan in
donkere hoekjes en 's nachts. Dus verlicht je huis goed.

Maak een oven.
Een oven gebruik je om voedsel te koken en materialen te smelten naar 
nieuwe/betere materialen.

Maak houtskool.
Gebruik je oven om van een blok hout, houtskool te maken. Met houtskool
of steenkool kun je fakkels maken.

Maak 4 fakkels.
Monsters houden niet van het licht. Ze “spawnen” niet bij je in de buurt als 
het licht genoeg is. Fakkels zijn dus onmisbaar als je op verkenning gaat
in grotten of een mijn gaat aanleggen.

Maak een zwaard
Met al die monsters buiten is het wel fijn als je jezelf kan verdedigen.

Maak een schep.
Een schep is het beste gereedschap om zand, grint en aarde mee
te verzamelen.

Maak een bijl
Hout verzamelen doe je natuurlijk het beste met een bijl. 

Maak een betere houweel
Harde materialen als steen, steenkool, ijzererts kun je het beste verzamelen
met een houweel. 

Gereedschappen kun je maken van stokken met
houten planken, keisteen, ijzer, goud of diamanten.



  

Minecraft Basis
Level 3

Je hebt nu een veilige plek voor de nacht. Voor je kan beginnen aan echt grote
projecten is het slim om voldoende eten te regelen.

Verzamel 9 zaden.
Als je hoge graspollen stuk slaat komen er zo nu en dan zaden uit. 
met de zaden kun je graan gaan verbouwen, waar je broden van 
kan bakken.

Maak een schoffel
Met een schoffel kun je gras blokken schoffelen zodat je er op kan
Zaaien.

Schoffel 9 gras blokken.
Let op: schoffelen heeft alleen zin als je het doet op blokken dicht bij 
Het water. Je kan maximaal 4 blokken ver schoffelen.

Zaai 9 zaden.
Gedurende een aantal dagen zullen je zaden uitgroeien tot graan. Wees
Voorzichtig, als je door je groeiende graan loopt gaat het kapot.

Oogst 9 graan.
Als je graan oogst krijg je ook weer zaden terug. Het is een slim
plan om die meteen weer te zaaien. Dan heb je over een paar
dagen weer graan om te oogsten.

Maak 3 broden.
Broden zijn een goede voedselbron. Zeker omdat je graan
Telkens opnieuw kan zaaien.

Eet een brood.
Zet een brood in een van de onderste vakjes in je inventaris.
Kies het brood en met je rechter muisknop eet je het op.
Door dingen te doen krijg je langzaam aan steeds meer honger, 
als je erge honger hebt kun je niet meer hardlopen en raak je
levenspunten kwijt. Als je geen honger hebt krijg je langzaam 
levenspunten terug.

Verzamel 2 stukken vlees.
Je hebt vast wel varkens, koeien, schapen, kippen of konijnen gezien.
Als je een van deze dieren dood krijg je er vlees voor terug.
Let op: dood niet alle dieren, laat er minimaal 2 per soort over.
Als je later een boerderij wil beginnen is dat een stuk makkelijker.

Kook je vlees in de oven.
Rouw vlees is niet zo heel erg goed voor je. Eet je rouw 
kippenvlees dan raak je zelfs vergiftigd! Door het te koken 
wordt het een stuk voedzamer.

Pluk 2 soorten paddenstoelen.
Er zijn 2 soorten paddenstoelen. In sommige gebieden zien je er
heel veel en andere bijna geen. Paddenstoelen groeien op donkere
plekjes en soms ook in grotten.

Maak een kom
In een kom kun je verschillende maaltijden maken.

Maak paddenstoelen stoofpot.
Een lekker maaltje



  

Minecraft Basis
Level 4

Je hebt nu een veilige plek voor de nacht en genoeg eten om het een
tijdje vol te houden. Om nieuwe en betere materialen te maken start je een mijn.

VOORBEREIDEN:

Maak 3 stenen houwelen.
Maak 3 stenen scheppen.
Als je serieus werk wil maken van je mijn kun je maar beter meteen
Genoeg gereedschap meenemen.

Maak 16 fakkels
We gaan de diepte in. Dan moet je het wel goed verlicht houden 
Anders wordt je mijn snel overgenomen door monsters.

Maak 30 ladders
Om snel naar beneden te kunnen graven en toch makkelijk weer 
naar boven te kunnen.

Maak een kist.
Met mijnen zul je merken dat je snel met heel veel spullen rondloopt
In een kist kun je je spullen opbergen en later weer gebruiken.

Vul je inventaris
Voor het maken van een serieuze mijn neem je mee: houtblokken, 
houwelen, scheppen, een zwaard, fakkels, ladders en genoeg eten.

AAN DE SLAG!

Verschillende ertsen vind je op verschillende dieptes
Druk F3 om in het debug scherm te zien op welke diepte je bent.
Duurdere etsten moet je ook met duurdere houwelen mijnen.
Steenkool 5-128 houten houweel
IJzer 5-64 houten houweel
Goud 5-29 ijzeren houweel
Redstone 5-12 ijzeren houweel
Diamanten 5-12 ijzeren houweel

Start een mijnschacht
Zoals je ziet moet je flink de diepte in om goede ertsen te vinden. Het 
snelste doe je dat met een mijnschacht. Tip: Begin je mijnschacht in je 
huisje in de bergwand. Maak misschien een aparte kamer, dan kunnen 
er niet per ongeluk monsters in vallen. Als je op een goede diepte bent 
kun je gangetjes naar opzij maken om verder te zoeken naar goede ertsen. 

Let op: als je dieper komt kun je ook lava tegenkomen! 

Als je meer wilt weten vraag het opdrachtblad 'Mijnen'.

Verzamel 30 steenkool

Verzamel 20 ijzer erts

Verzamel 10 goud erts

Verzamel 10 redstone

Verzamel 3 diamanten

Smelt 20 ijzer erts

Smelt 10 goud erts


