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INtroductie

HaLLO!HaLLO!
Welkom in het 

Minecraft 
Jaarboek 2020! 
We hebben een 
geweldig jaar 

gehad!
Minecraft bestaat inmiddels 10 jaar.  

Wat ging die tijd snel! Jij hebt vast heel veel 
mooie momenten met de game beleefd.

Maar we kijken niet alleen terug.  
Minecraft is altijd al groot geweest,  

maar nu je het over de hele wereld kunt 
spelen, is het groter dan ooit! Ik vind 

het altijd geweldig om weer een mooi 
bouwwerk uit de community te ontdekken.

En Minecraft zelf dan? In de game  
staat de tijd ook niet stil, met panda’s, 
nieuwe dorpen en bewoners. Maar die 
gezellige taigahutten… die zijn niet zo 

gezellig als er een overval is!

In de tussentijd blijft onze community 
nieuwe creaties bedenken, op internet, 
Realms of de marktplaats. Jullie laten  

zien wat er allemaal mogelijk is in  
Minecraft en geven een kijkje in  

de toekomst.

Nu is het echter tijd om even rustig  
te gaan zitten en terug te kijken op het jaar, 

met geweldige bouwwerken, mooi werk  
van de community en de beste tips en  

trucs! Die houden je ook in 2020  
nog wel bezig!

Mojang
Alex Wiltshire
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Ontdekken

BEGIN BEGIN 
HIERHIER

Creative

Een schitterend 
huis ontwerpen  

en bouwen.

Hoe speel jij het liefst Hoe speel jij het liefst 
in Minecraft?in Minecraft?

Je hebt een schitterend stuk land bij een Je hebt een schitterend stuk land bij een 
meer gevonden. Dit doe je als eerst:meer gevonden. Dit doe je als eerst:

Het wordt nacht. Wat doe jij?Het wordt nacht. Wat doe jij?

Dit is het team dat jou gaat meenemen in de wereld van Minecraft. 

Ze duiken overal in dit boek op om je van alles te leren. We 

gaan eens kijken hoeveel jullie met elkaar gemeen hebben. 

Beantwoord de vragen en kijk op wie jij lijkt!

Maak kennis met 
onze experts

Sparks MONTY BEAR Scout

Craft een paar 
gevaarlijke  

wapens om mee te 
vechten.

Net als Sparks 
ben je gek  
op bouwen. 
Waarom zou 
je eropuit 
trekken 
en 
gevaar-
lijke mobs 
tegen het lijf 
lopen als je een 
prachtig en veilig 
fort kunt maken? 
Of het nou een 
gezellig hutje, 
een gigantische 
brug of een 
redstonecircuit 
is, Sparks kan 
het allemaal 
maken.

Net als Monty ben je gek 
op de natuur. Jij weet alles 
van dieren en planten. 
Monty bestudeert ze dan 
ook zorgvuldig, zeker 
als er een lekkere 
maaltijd mee te 
bereiden is!

Bear en jij lijken soms nergens 
bang voor. Je verheugt je erop 
om ‘s nachts het bos  
in te trekken,  
met je vuisten  
een boom neer  
te maaien en  
dat appeltje  
voor de dorst  
weg te werken. 
Klimmen, 
rennen, 
zwemmen… 
jullie kunnen 
gewoon niet  
stilzitten!

Jij en Scout 
houden wel  
van een 
vechtpartijtje. 
Scout kijkt de 
tegenstander 
altijd recht in  
de ogen, al is  
dat met een 
Enderman 
natuurlijk geen 
goed idee… 
Schuilen doe 
jullie niet. 
Jullie vechten 
met sterke 
wapens en 
een grote 
dosis lef!

Verzamel  
eten en ga op 

avontuur.

Gewassen planten 
en een mooie 

boerderij bouwen.

EXPERT-EXPERT-
GIDSGIDS

MET SPARKSMET SPARKS

Survival
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Wist je dat Minecraft in 2019 tien jaar oud is geworden?  

Dat is natuurlijk iets om te vieren! We gaan eens kijken wat  

er de afgelopen jaren allemaal is gebeurd.

10 jaar Minecraft

HET ONTSTAAN 
VAN MINECRAFT
Markus ‘Notch’ 
Persson gaat werken 
aan zijn “Cave game”. 
Hij zegt zijn baan op 
zodat hij er fulltime 
aan kan werken.  
Als de game op 17 mei 
uitkomt, wordt de 
naam veranderd in 
Minecraft. 

DE EVOLUTIE VAN 
MINECRAFT
In “Survival Test” 
komen explosieve 
creepers en in “In 
Development” kan de 
community nieuwe 
functies proberen, 
zoals recepten en 
ovens.

MIJNKARREN 
EN REDSTONE 
TOEGEVOEGD
Spelers kunnen nu 
mijnkarsystemen 
bouwen en sneller 
reizen. Met het 
nieuwe redstone 
kun je apparaten 
zoals automatische 
deuren maken.

MINECON 2010
Tijdens de eerste officiële 
MineCon komen 
Minecraft-fans samen op 
een Minecraft-server. 

MULTIPLAYER 
OFFICIEEL 
UITGEBRACHT
Minecrafters kunnen nu 
spelen, craften en 
survival doen met hun 
vrienden.

MOJANG AB 
OFFICIEEL 
OPGERICHT

MINECRAFT HEEFT NU 
100.000 GEREGISTREERDE 
GEBRUIKERS

GAME DEVELOPERS 
CHOICE AWARDS
Minecraft wint de beste debuut-
game, beste downloadgame en  
de prijs voor de meest 
vernieuwende game op de Game 
Developers Choice Awards.

MEER DAN 10 MILJOEN 
GEREGISTREERDE  
SPELERS

POCKET EDITION KOMT  
UIT VOOR ANDROID

DE ADVENTURE UPDATE
Endermannen, zilvervisjes en grottenspinnen zijn 
toegevoegd, maar ook dorpelingen, burchten en 
verlaten mijnschachten. In de nieuwe 
End-dimensie zien we de Enderdraak.

JEB WORDT HOOFDONTWIKKELAAR
Als Notch weggaat, wordt Jeb het hoofd van 
gameontwikkeling bij Minecraft.

MINECON 2011
MINECON 2011 vindt op 18 november plaats in 
Mandalay Bay in Las Vegas.  

DE REDSTONE-
UPDATE
In de Redstone Update  
zien we nieuwe blokken, 
zoals activatiesporen, 
daglichtsensoren, 
vergelijkers en 
drukgevoelige platen.

PAARDEN EN ZADELS
Met paarden kun je 
makkelijker reizen. Er zijn 
ook paardenharnassen en 
zelfs hooibalen.

DE UPDATE DIE DE  
WERELD VERANDERDE
Deze update brengt nieuwe  
klimaten, zoals mesa, bloemenbos  
en diepe oceaan. Er zijn ook drie 
nieuwe bomen en vissen.

MINECRAFT OP  
PLAYSTATION 3

MINECON 2013
MineCon 2013 vindt plaats in  
Orlando in Florida, met  
7500 bezoekers.

EXPERT-EXPERT-
GIDSGIDS

MET SPARKSMET SPARKS

DE NETHER 
TOEGEVOEGD
Er komt een heel gevaarlijke 
dimensie bij!

MINECRAFTCON
Vijftig enthousiaste 
Minecrafters komen spontaan 
samen in ‘Minecraftcon’ in de 
staat Washington als Notch  
een verzoek op zijn blog plaatst 
om af te spreken.

HET JUNGLE-
KLIMAAT
De game heeft  
nu een jungle- 
klimaat, met 
ocelots, katten en 
ijzergolems. 

DE PRETTY SCARY 
UPDATE
De Pretty Scary Update is er, 
met heksen, vleermuizen, 
zombiedorpelingen, 
witherskeletten en een nieuwe 
baasmob, de wither.

OFFICIEEL MINECRAFT 
LEGO®
LEGO® komt met officiële 
Minecraft sets. In februari wordt 
de eerste set voor juni getoond: 
“Micro World”.

DE EERSTE CONSOLEVERSIE
Minecraft komt uit voor de Xbox 
360. In de eerste 24 uur worden er 
400.000 exemplaren verkocht. De 
eerste skinpakketten worden in de 
loop van het jaar uitgebracht. 

MINECRAFT NEEMT 
YOUTUBE OVER
In mei zijn er 4 miljoen Minecraft-
video’s op YouTube.

MINECON 2012
MINECON 2012 vindt op 24 en 25 
november plaats in Disneyland 
Parijs, met 45.000 bezoekers.
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10 jaar  
Minecraft

Ontdekken

MINECRAFT 
KOMT UIT VOOR 
PLAYSTATION 
VITA, XBOX ONE EN 
PLAYSTATION 4

REALMS KOMT 
WERELDWIJD UIT 
Minecrafters kunnen nu 
met hun vrienden op 
Mojang-servers spelen.

DE BOUNTIFUL 
UPDATE
Nieuw zijn banieren, 
slijmkubussen, 
oceaanmonumenten, 
konijnen en 
verschillende 
steensoorten.  
Ook de Alex-skin  
is nieuw.

DE NIEUWE, VERBETERDE 
MINECRAFT-WEBSITE, 
MINECRAFT.NET, KOMT 
UIT.

MINECRAFT EDUCATION 
EDITION
Deze versie van Minecraft wordt 
in schoolklassen gebruikt. 
Leerlingen kunnen met de game 
problemen samen oplossen en 
bouwwerken maken, met name 
rondom wetenschap, wiskunde 
en technologie.

DE COMBAT UPDATE
Nieuw zijn dubbele wapens, 
getipte pijlen en schilden. Vechten 
in de End wordt moeilijker en in 
de nieuwe End-steden komen 
dekschilden (elytra) en vijandige 
shulkers. 

BEST VIDEOGAME ALLER 
TIJDEN VAN TIME
Minecraft komt op de 6e plaats op 
de lijste beste videogames van 
Time.

DE WORLD OF 
COLOUR UPDATE
In deze update zitten 
veel gekleurde blokken 
van bijvoorbeeld beton 
of geglazuurd 
terracotta. Ook zijn er 
papegaaien. 

NINTENDO 
SWITCH EDITION 
KOMT UIT

DE ALLEREERSTE 
MINECON EARTH
De show wordt live 
gestreamd vanuit 
Seattle, zodat alle 
Minecrafters in de 
wereld thuis kunnen 
kijken. Voor het 

eerst mogen de fans 
stemmen op de 

nieuwe Minecraft-mob! 
Er zijn vier opties. De 

winnaar is het fantoom. 

MINECON 2015
MINECON 2015 vindt 
plaats in Londen. Er zijn 
10.000 aanwezigen, een 
record voor een 
gamebijeenkomst!

KIDS’ CHOICE 
AWARDS
Minecraft wordt de 
meest verslavende game 
genoemd tijdens de  
Kids’ Choice Awards. 

EPISODE 1 VAN  
MINECRAFT STORY MODE
De eerste aflevering van deze 
‘spin-off’-game van Telltale 
Games komt uit voor pc/Mac, 
Xbox- en PlayStation-
spelcomputers, en op Android  
en Fire OS. In het eerste seizoen  
tot 2016 komen nog zeven 
afleveringen uit.

MINECRAFT KOMT OP WII  
U EN WINDOWS 10

74 MILJOEN ACTIEVE SPELERS 

DE UPDATE AQUATIC
We gaan het diepe in met dolfijnen, 
schildpadden en drietanden, maar ook de 
fantoom-mob die op MINECON Earth 2017 
door de fans was gekozen.

MINECON EARTH 2018
De MINECON Earth van dit jaar is een  
online livestream op de officiële MINECON-
website op 29 september. 

MINECRAFT 
DUNGEONS 
AANGEKONDIGD
Jeb kondigt op 
MINECON Earth 
2018 een nieuwe 
game aan. Dit 
kerkeravontuur 
heeft nieuwe 
locaties, vreemde 
mobs en moeilijke 
bazen. 

DE FROSTBURN UPDATE
Er zijn drie nieuwe mobs 
toegevoegd: verdwaalden, 
mummies en ijsberen. In 
moerasklimaten komen 
fossielen, en er zijn ook nieuwe 
blokken zoals magma en 
netherkruid.

MINECON 2016
MINECON 2016 vindt op  
24 en 25 september plaats  
in Anaheim in Californië.
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