
Lopen & Springen 
In plaats van de pijltjestoetsen,

loop je rond met de toetsen W, A, S en D
Springen is de spatiebalk. 
Met de muis kijk je rond.

Getting started
Maak een helm (a) 

Bescherming is heel belangrijk!
Op een werkbank kun je van verschillende

materialen een helm maken.

Maak een borstplaat (b) 
Bescherming is heel belangrijk!

Op een werkbank kun je van verschillende
materialen een borstplaat maken.

Maak een broek (c) 
Bescherming is heel belangrijk!

Op een werkbank kun je van verschillende
materialen een broek maken.

Maak laarzen (d) 
Bescherming is heel belangrijk!

Op een werkbank kun je van verschillende
materialen een laarzen maken.

Outfit

a b c d
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Aanvallen & Gebruiken 
Met de muis kun je alles maken of slopen.
De linkermuisknop valt aan (of sloopt).

De rechtermuisknop gebruikt voorwerpen,
of plaatst blokjes in de wereld.

Inventory 
Alles wat je oppakt, verschijnt in de 

inventory. Deze is te raadplegen via de toets E. 
Je kunt alle voorwerpen binnen de inventory
verslepen, via de linker- en rechtermuisknop. 

Zo kun je iets maken (crafting),
of in de onderste balk plaatsen (quick access).

Grondstoffen gebruiken 
Alles wat in de quick access balk staat, 

is direct in de wereld te gebruiken.
Door te scrollen met de muis, 

ga je door dit menu heen. 
Je kunt hiervoor ook de toetsen 

1 t/m 9 gebruiken.
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Verzamel hout (a) 
Sloop bomen en verzamel veel hout in je inventaris. 

Je kunt verschillende soorten hout combineren, 
afhankelijk van welke bomen je sloopt!

Maak planken (a) 
Van hout kun je planken maken. Met deze planken 

kun je vervolgens muren en daken bouwen. 
Kortom, alles wat je nodig hebt voor een huis!
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Bouw een werkbank (b) 
Met een werkbank kun je grotere 

gereedschappen en wapens bouwen. 
Heel handig om vlakbij je huis te hebben!

Bouw een deur (c) 
Wat is een huis zonder deuren? Deuren kun je

eenvoudig openen en sluiten, waardoor je 
kamers in je huis kunt afscheiden van elkaar.

Basic survival
Maak stokken (a) 

Stokken worden voor van alles en nog wat
gebruikt, zoals het maken van fakkels, zwaarden, 

bijlen, etc. Kortom, handig om te hebben!

Maak een pikhouweel (b) 
Met een pikhouweel kun je graven naar

grondstoffen zoals kool, ijzer en diamanten.
Noodzakelijk om mee te kunnen bouwen!
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Mijn steenkool (c) 
Steenkool is noodzakelijk om fakkels te branden.
Het is een grondstof die in de wereld te vinden is.

Mijn steenkool met een pikhouweel!

Maak fakkels (d) 
Fakkels laten licht schijnen. 

Waar licht is, zijn geen monsters!
Een fakkel kun je overal plaatsen!

Basic survival

a b c a b c d



Bouw een ladder (a) 
Ladders kun je aan de zijkant van blokken
plaatsen, waardoor je makkelijk omhoog

kunt klimmen.

Maak een informatiebord (b) 
Op een informatiebord kan allerlei nuttige
tekst staan die anderen weer kunnen lezen.

Er zijn vier regels om te vullen.
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Maak een oven (d) 
In een oven kan van alles gekookt worden.

Maar ook bijvoorbeeld om ijzer te smelten om
sterkere wapens en gereedschappen te maken!

Basic survival
Maak een bijl (a) 

Met een bijl gaat het hakken stukken sneller!
Je kunt houten bijlen maken, maar ook van steen, ijzer,

goud of diamant. Hoe sterker, hoe beter!

Maak een zwaard (b) 
Een zwaard helpt enorm als je gaat vechten, 

bijvoorbeeld tegen monsters! Je kunt zwaarden, 
net als bijlen, van allerlei materialen maken.
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Maak een kist (c) 
In een kist kun je allerlei spulletjes bewaren.

Handig voor in je huis!
Je kunt een kleine of grote kist maken.

Bouw een trap (d) 
Wat is een huis zonder verdiepingen? 
En die verdiepingen bereik je natuurlijk

met een prachtige trap!

Basic survival

a b c d

Mijn keisteen (c) 
Overal in de wereld is keisteen. Maak het kapot en pak 
het op. Met keisteen kun je sterkere gereedschappen of
wapens bouwen. Ook is keisteen nodig voor een oven!  

a b c d



Maak een schoffel (a) 
Schoffels worden gebruikt om gras- of aardeblokken 

in omgespitte aarde te veranderen.
Daardoor kan er graan groeien.

Verbouw graan (b) 
Om brood of koekjes te maken, is graan nodig.

Graan moet verbouwd worden, maar daar is wel
een zeis voor nodig. En veel geduld…
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Bak een brood (c) 
Het bakken van een brood duurt een tijdje,  

maar het is een relatief eenvoudige en veilige manier
om voedsel te verkrijgen.

Bak een taart (d) 
Tijd voor een feest! Dit is een lastige, 

want er is graan, melk, ei en suiker nodig.
Maar goed, de beloning is groot!

Basic survival
Maak glas (a) 

Glas is decoratief en transparant. 
Verzamel zand en bak dit in de oven

om glasblokken te maken.

Maak glasplaten (b) 
Glasplaten zijn ideaal om als ramen
te gebruiken. Het enige wat nodig is, 

is genoeg glas en een werkbank.
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Maak bakstenen (c) 
Van klei kunnen in de oven bakstenen 
gebakken worden. Bakstenen leiden
tot mooie rood/witte bouwblokken!

Eet karbonade (d) 
Dood varkens met een zwaard en verzamel rauwe 

karbonade. Bak de rauwe karbonade kan in de oven.
Eet smakelijk!

Basic survival
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