
 1 

©2017 – Visual Steps™ www.visualsteps.nl - Dit PDF-bestand is een aanvulling op de Visual Steps-
titel Programmeren met Minecraft met ISBN 978 90 5905 593 3. 

Erratum Programmeren met 
Minecraft – server instellen 
 

Onlangs is er een update geweest van Minecraft, waarbij het instellen van een 
multiplayer-server is gewijzigd. De volgende stappen vervangen pagina’s 30 en 31 uit 
het boek voor Windows en pagina 41 voor de Mac. 
 
De juiste Minecraft versie kiezen 
Je weet nu welke versie van de server is opgestart en dat betekent dat je het spel profiel 
kunt maken: 
 

1. Open Minecraft tot je het opstartvenster van Minecraft ziet, maar klik nog niet op 
Start Game of Spelen. 

2. In de hoek rechtsboven in het Minecraft opstartvenster klik je op de menuknop. 
Klik vervolgens op Opstartinstellingen of Launch Options. Hiermee open je het 
Profile Editor venster. 

3. Klik op Nieuwe toevoegen of Add New om een nieuwe configuratie te maken. 

4. In het veld Mijn configuratie typ je Leren programmeren met Minecraft. 

5. Gebruik bij Versie het drop-down menu om de serverversie te selecteren die jij 
gebruikt. Zoals je in Figuur 1-5 ziet gebruik ik versie 1.9.4. Voor de Mac gebruik je 
misschien wel versie 1.9. 

6. Klik op Opslaan of Save Profile. Nu is jouw profiel klaar. 
 

 
 

 

Figuur 1-5: Ik heb een 
profiel gemaakt met de 
naam Leren 
programmeren met 
Minecraft dat 
gebruikmaakt van 
versie 1.9.4. 
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Als je Minecraft wilt gebruiken samen met dit boek, moet je vanaf nu elke keer het profiel 
Leren programmeren met Minecraft selecteren in het drop-down menu rechts naast de 
knop Spelen of Start Game. Je kunt op elk moment weer teruggaan naar de nieuwste 
versie van Minecraft door in dit drop-down menu weer de optie Nieuwste release te 
selecteren.  


