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WORKSHOP

bronnen op internet. Aan het eind 
vind je een link naar een pagina met 
een duidelijk overzicht met beschrij-
vingen van de functies.

BEAM ME UP, SCOTTY!
Hierboven heb je al eventjes het 
terrein verkend. De positie zie 
je linksboven in het venster van 
Minecraft. De eerste coördinaat is 
de x-richting en loopt van west naar 
oost. De noord-zuidrichting is z, het 
laatste getal. De middelste coördi-
naat y geeft de hoogte aan. Hiermee 
gaan we de speler rechtstreeks op de 
gewenste plek zetten. Dat heet tele-
portatie. Haal als eerste je positie op:

x,y,z = mc.player.getPos()

De drie variabelen x, y en z bevatten 
nu de coördinaten van de speler. Ver-
volgens bepalen we een iets andere 
positie. Voeg deze regel toe:

mc.player.setPos(x+1,y,z)

Door de code te runnen schuif je één 

Voor een blok onder je voeten 
gebruik je als hoogte y-1. Gebruik je 
daarentegen y+1, dan blijft het ste-
nen blok zweven. Slechts een paar 
materialen vallen naar beneden. 
Dat zijn zand (blok ID 12) en gravel 
(blok ID 13). Het gebruiken van deze 
nummers voor het soort blok is 
niet zo leesbaar. Handiger gaat dat 
met namen. Daarvoor voeg je aan 
het begin een extra regel toe om de 
blokfunctie te importeren:

from mcpi import block

Hiermee herschrijf het bovenstaan-
de tot:

mc.setBlock(x+1,y,z,block.
STONE.id)

De laatste parameter betekent 
dat je van de blokfunctie block 
de naam STONE gebruikt. Met id 
zet je dit weer om in het blok ID 
voor de functie setBlock. Sommige 
materialen hebben een extra type. 
Zo heb je voor hout (blok ID 5) onder 

blok in oostelijke richting op. Run de 
code meermalen, zodat je je steeds 
verder verplaatst. Pas ook eens de 
hoogte aan om in de lucht te belan-
den. Je valt vanzelf weer terug.

LEG DE EERSTE STEEN
Ook blokken hebben coördinaten. 
Om een stenen blok naast je neer te 
zetten verander je de laatste regel 
door:

mc.setBlock(x+1,y,z,1)

Run de code. Als er geen blok 
verschijnt, kijk je waarschijnlijk de 
verkeerde kant op. Beweeg dan even 
met de muis om het hoofd te draai-
en. Dat het blok van steen is, bepaalt 
het laatste cijfer 1. Dat is het blok ID. 
Stond er al een blok op de opgegeven 
positie, dan verandert het materiaal. 
Dat zie je door in de bovenstaande 
regel het blok ID te variëren. Zo ver-
andert met 2 het blok in gras, terwijl 
8 resulteert in een kubus met water. 
Die laatste vloeit trouwens meteen 
gedeeltelijk uit.

andere eik en berk. Ook dat is een 
getal. Als je dat niet opgeeft, kiest 
Python hiervoor 0. Deze twee regels 
resulteren daarom allebei in een 
eikenhouten blok:

mc.setBlock(x+1,y,z,block.WOOD.
id)

mc.setBlock(x+1,y,z,block.WOOD.
id,0)

Om er een van berkenhout te maken 
gebruik je:

mc.setBlock(x+1,y,z,block.WOOD.
id,2)

Helaas heb je geen namen voor dit 
extra type.

MAAK HUIZEN
Om een huis te bouwen hoef je 
dat niet steen voor steen te doen 
(afbeelding 3). Begin door een hele 
ruimte te vullen met blokken:

mc.setBlocks(x-2,y,z-2,x+2 
,y+3,z+2,block.STONE.id)

  Afbeelding 3: Bouwen in eigen beheer.
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