
Desktop Mobile Moderne console

Beschikbaar voor:

Windows Mac 
Linux (Java 

Edition)

Windows 10 or 11 
(with Windows 

MR)
iOS Android Xbox Nintendo Switch

PlayStation 4 (with 
PSVR)

Op meerdere platforms spelen met 
Windows 10, Windows 11, Xbox, Mobile, 
Switch en PlayStation 41

Op meerdere platforms spelen met Java 
Edition: Windows, Mac, en Linux2

Split-screen voor meerdere spelers 
(online multiplayer vereist apart 
verkocht abonnement)3

Ondersteuning controller/aanraking4

Minecraft Marketplace5

Te downloaden content (DLC)6

Mods7

Officiële multiplayer servers (online 
multiplayer vereist apart verkocht 
abonnement)8

Realms (apart verkocht)9

Realms Plus (apart verkocht)10

Host je eigen server11

Sluit je aan bij multiplayer-servers die 
gehost worden door spelers12

Prestaties/Trofeëen13

LAN of WiFi-multiplayer14

Ouderlijk toezicht met Xbox Live of 
Microsoft Account15

Raytracing16



Andere apparaten Verouderde console

Beschikbaar voor:
Fire Devices Oculus Xbox 360 Edition

Nintendo Wii U 
Edition

New 2DS & 3DS 
Edition

Playstation 3
Playstation Vita 

Edition

Op meerdere platforms spelen met 
Windows 10, Windows 11, Xbox, Mobile, 
Switch en PlayStation 41

Op meerdere platforms spelen met Java 
Edition: Windows, Mac, en Linux2

Split-screen voor meerdere spelers 
(online multiplayer vereist apart 
verkocht abonnement)3

Ondersteuning controller/aanraking4

Minecraft Marketplace5

Te downloaden content (DLC)6

Mods7

Officiële multiplayer servers (online 
multiplayer vereist apart verkocht 
abonnement)8

Realms (apart verkocht)9

Realms Plus (apart verkocht)10

Host je eigen server11

Sluit je aan bij multiplayer-servers die 
gehost worden door spelers12

Prestaties/Trofeëen13

LAN of WiFi-multiplayer14

Ouderlijk toezicht met Xbox Live of 
Microsoft Account15

Raytracing16



FOOTNOTES

Op meerdere platforms spelen met Windows 10, 

Windows 11, Xbox, Mobile, Switch en PlayStation 

4 

Hiermee kun je met vrienden op verschillende 

apparaten spelen.

1. Op meerdere platforms spelen met Java Edition: 

Windows, Mac, en Linux 

Hiermee kun je met andere Java Edition-spelers 

spelen.

2. Split-screen voor meerdere spelers (online 

multiplayer vereist apart verkocht abonnement) 

Met split-screen kun je met tot vier spelers tegelijk 

op het scherm spelen.

3. 

Ondersteuning controller/aanraking 

Gebruik een compatibele controller of 

aanraakscherm.

4. Minecraft Marketplace 

Ontdek nieuwe manieren om Minecraft te spelen 

met unieke kaarten, skins en texturepakketten. In 

het spel beschikbaar bij je favoriete 

communitymakers. Aankopen en Minecoins kunnen 

worden uitgewisseld tussen Windows 10, 

Windows 11, Xbox, Mobile, en Switch. De Minecraft-

winkel gebruikt tokens op PlayStation 4. Tokens 

worden alleen op PlayStation-consoles gebruikt en 

kunnen niet op andere platforms worden gebruikt. 

Zo kunnen Minecoins ook niet op PlayStation-

consoles worden gebruikt.

5. 

Te downloaden content (DLC) 

Gebruik add-ons om je ervaring te personaliseren. 

Verander de look en verander zelfs het gedrag van 

mobs.

6. Mods 

Onafhankelijke, door de gebruiker gemaakte 

toevoegingen en veranderingen aan het spel.

7. Officiële multiplayer servers (online multiplayer 

vereist apart verkocht abonnement) 

Openbare servers, die samenwerken met Minecraft 

en waarbij iedereen zich kan aansluiten, met 

multiplayer minispellen.

8. 

Realms (apart verkocht) 

Realms zijn servers, door ons beheerd, alleen voor 

9. Realms Plus (apart verkocht) 

Krijg toegang tot meer dan 100 marktplaats-packs 

10. Host je eigen server 

Deel je wereld met vrienden en spelers wereldwijd. 

11. 



jou en je vrienden. Nodig een oneindig aantal 

vrienden uit om zich aan te sluiten bij je 

persoonlijke Realm, en speel met tot 10 tegelijk.

om lokaal te spelen of op je persoonlijke Realm-

servers. Speel met tot 10 spelers die tegelijkertijd 

toegang hebben tot alle content in je Realm - gratis!

Host je eigen game server voor meerdere spelers. 

Sluit je aan bij custom servers voor mobiel of PC.

Sluit je aan bij multiplayer-servers die gehost 

worden door spelers 

Multiplayer spellen die op de servers van andere 

spelers gehost worden.

12. 

Prestaties/Trofeëen 

Voltooi bepaalde uitdagingen om Prestaties of 

Trofeeën te verdienen. Alleen beschikbaar in 

overlevingsmodus.

13. LAN of WiFi-multiplayer 

Speel met vrienden over LAN of WiFi.

14. Ouderlijk toezicht met Xbox Live of Microsoft 

Account 

Xbox-profielen en Microsoft-accounts beschikken 

over regelingen en instellingen voor verschillende 

leeftijden die je kan instellen op basis van je eigen 

gezinssamenstelling. Als je op de Java Edition met je 

Mojang-account speelt, zijn ouderlijke 

toezichtsfuncties niet beschikbaar. Als je op de Java 

Edition speelt met een Xbox-profiel of Microsoft-

account dat is gekoppeld aan je Minecraft-profiel, 

zijn ouderlijke toezichtsfuncties wel beschikbaar.

15. 

Raytracing 

Geavanceerde grafische capaciteiten waaronder 

ondersteuning voor op fysiek gebaseerde 

rendering, realistische belichting, levendige 

kleuren, realistisch water en meer. Inhoud 

beschikbaar in Minecraft Marktplaats. Een GPU met 

16. 



MINECRAFT • COMPARE PLATFORMS & FEATURES

DXR capaciteit is vereist.


