
Blokkeringsfunctie 

Vanaf nu kun je alle interacties met een andere speler blokkeren.  

Wat wordt er geblokkeerd? 

Als je een speler blokkeert, dan kan deze geen berichten meer typen naar jou, 

handelen met jou, duelleren met jou, emoties gebruiken naar jou, je toevoegen als 

vriend of je uitnodigen voor een groep.  

Deze spelers kunnen echter nog steeds items gebruiken die ze gekocht hebben uit het 
privé warenhuis van de andere persoon.  

Hoe blokkeer ik iemand? 

Je kunt spelers blokkeren door middel van de blokkeeroptie in de tooltip die verschijnt 

wanneer je een karakter direct selecteert of je kunt de speler toevoegen aan de 

blokkeerlijst via het vriendenscherm.  

Kan ik spelers ook deblokkeren? 

Natuurlijk! Je kunt spelers deblokkeren via het vriendenscherm of via de tooltip  

Speciale regels: 

GM's kunnen niet geblokkeerd worden.  

Je kunt alleen spelers blokkeren die online zijn. 

  



Nieuwe Helmen 

Hoe kan ik de nieuwe helmen bemachtigen? 

De nieuwe Drakenier-helmen worden gesmeed door de NPC Draken Kijker Jaharr.  

Wat heb ik nodig om de nieuwe helmen te smeden? 

De nieuwe Drakenier-helmen vereisen level 80 hoofdwaar zoals Oorlog Meester Helm, 

Spin Kap, Magie Helm, Ziel Scherf Hoed en Groenwoudhelm+5 tot +9 plus 

verbeteringsmaterialen die je kunt vinden op de Gaya Markt.  

Kan de verbetering mislukken? 

Ja, het verbeteringsproces kan mislukken maar bij mislukking wordt de helm niet 

vernietigd. Alleen de verbeteringsmaterialen worden verbruikt.  

Worden de bonussen van de originele helm overgedragen? 

Nee, de nieuwe helmen beginnen bij +0 en hebben geen bonussen in het begin. 

Voor welk level zijn de helmen en welke bonussen hebben ze? 

Je kunt de helmen gebruiken vanaf level 100 en ze hebben de bonus 'Weerstand tegen 

Vaardigheden Schade'.  



Nieuwe Kerker – Meley's Hol voor Groepen 

De groepsversie van Meley's Hol is nagenoeg identiek aan die voor gildes, alleen de 

moeilijkheidsgraad is lichtelijk verminderd. In plaats van lid worden van een gilde, kun je deze 
kerker nu binnengaan met een groep van tot wel 8 spelers. 

Wat heb ik nodig om binnen te gaan? 

 Levelvereiste: 75 

 Alle spelers moeten in het bezit zijn van een Vrijbiljet 

 De groep moet minstens bestaan uit 4 spelers 

 Je kunt slechts elke 10 minuten binnengaan 

 Je kunt de kerker niet betreden een uur voordat de kerkerranglijsten berekend worden  

Hoe kan ik binnengaan? 

Als je al een groep hebt, kun je de kerker binnengaan via de NPC. Als je nog niet in een groep 

zit, kun je een Groepszoekactie gebruiken om je te registreren voor de kerker (zie 

'Groepszoekactie' voor meer details). 

Wat kan ik verdienden in de kerker? 

Elk groepslid ontvangt een kist met daarin 1000-1200 Glinsterstenen (zie 'Gaya Systeem' voor 
meer details). 

Ranglijsten 

Terwijl je de kerker doorloopt wordt er een timer weergegeven onder de minimap. Deze timer 
telt af van de huidige beste doorlooptijd van deze kerker.  

Het nieuwe rangensysteem voor kerkers is gebaseerd op de omvang van de groep en de 

benodigde tijd om de kerker te voltooien. Praat met de NPC Draken Kijker Jaharr om de 
ranglijsten te bekijken.  

De spelers die de elf hoogste plaatsen per week op hun naam zetten, ontvangen de volgende 
beloning:  

1ste Plaats: 400 Gaya 

2de-3de Plaats: 300 Gaya 

4de-10de Plaats: 200 Gaya 

11de Plaats: 100 Gaya 

Als een speler de kerker voltooid als lid van meer dan één groep, dan ontvangt deze de 
beloning voor de groep met de hoogste rang. 

De beloningen kunnen opgehaald worden binnen één week nadat de ranglijsten gereset 

worden. 

  



Baas Kisten 

De buit die de bazen Beran-Setaou, Bagjanamu, Razador, Nemere en Jotun Thrym laten vallen 

is veranderd. 

Beran-Setaou: 8-10 Beran-Setaou's Kisten, elk kan tweemaal geopend worden 

Bagjanamu 9-11 Bagjanamu's Kisten + tot 3 extra 'drops', elk kan driemaal geopend worden 

Razador 8-10 Razador's Kisten + tot 12 extra 'drops', elk kan driemaal geopend worden 

Nemere 8-10 Nemere's Kisten + tot 13 extra 'drops', elk kan driemaal geopend worden 

Jotun Thrym 8-10 Jotun Thrym's Kisten + tot 8 extra 'drops', elk kan driemaal geopend worden 

Alle kisten zijn verhandelbaar, kunnen opgeslagen, achtergelaten en verkocht in privé 

warenhuizen worden. 

  



Leerling, Expert en Grootmeester Kist 

Leerling Kist I 

 Level 1 wapen+0  

 Rood Brouwsel (K) (20x) 

 Blauw Brouwsel (K) (20x) 

 Groen Brouwsel (K) (10x) 

 Violet Brouwsel (K) (10x) 

 Drankje der Wijsheid (3u) 

 

Leerling Kist II 

 Draken Medaille (3x) 

 Drank der Snelheid (5x) 

 Drank van de Aanval +10 (5x) 

 Zon Elixer (K) 

 Drankje der Wijsheid (3x) 

 Appaloosa Zegel (7 Dagen) 

 Dorps Reisticket (Teleporteert de speler 5 keer naar het 1ste of 2de dorp) 

 

Leerling Kist III  

 Maan Elixer (K)  

 Metin Steen Kompas 

 Drank der Snelheid (5x) 

 Drank van de Aanval +10 (5x) 

 Moedigheids Mantel (20x) 

 Emotie Masker (15 Dagen) 

 Drankje der Wijsheid (3x) 

 Dorps Reisticket  

 Kracht Snack (7 Dagen) 

 

Expert Kist I  

 Leider Boek 

 Drank der Snelheid (5x) 

 Zegening Geschrift (5x) 

 Drank van de Aanval +10 (5x) 

 Moedigheids Mantel (20x) 

 Dorps Reisticket  

 

Expert Kist II  

 Leider Boek 



 Drank der Snelheid (5x) 

 Drank van de Aanval +20 (5x) 

 Drankje der Wijsheid (3u)  

 Zegening Geschrift (5x) 

 Exorcisme Geschrift (3x) 

 Groene Magie (3x) 

 Groene Kracht (3x) 

 

Expert Kist III 

 Teleportatie Ring 

 Brouwsel van Haast (5x) 

 Moedigheids Mantel (20x) 

 Drank van de Aanval +20 (5x) 

 Vrijbiljet (5x) 

 Exorcisme Geschrift (5x) 

 Draken God Aanval (5x) 

 Draken God Leven (5x) 

 Dieven Handschoenen (7 Dagen) 

 Geluks Medaille (7 Dagen) 

 

 

Meester Kist I 

 Perzik Bloem Wijn (10x) 

 Brouwsel van Haast (5x) 

 Draken Geschrift (3x) 

 Drank van de Aanval +20 (5x) 

 Exorcisme Geschrift (5x) 

 Draken God Aanval (5x) 

 Draken God Leven (5x) 

 Dieven Handschoenen (7 Dagen) 

 Geluks Medaille (7 Dagen) 

 Drank der Snelheid (5x) 

 

Meester Kist II 

 Status Verdeling Document 

 Brouwsel van Haast (5x) 

 Versterk Voorwerp (b) (5x) 

 Betover Voorwerp (b) (5x) 

 Drank van de Aanval +20 (5x) 

 Exorcisme Geschrift (5x) 

 Geconcentreerd Lezen (5x) 



 Draken God Aanval (5x) 

 Draken God Leven (5x) 

 Dieven Handschoenen (7 Dagen) 

 Geluks Medaille (7 Dagen) 

 Drank der Snelheid (5x) 

 

Meester Kist III 

 Brouwsel van Haast (5x) 

 Maan Elixer (M) 

 Drank van de Aanval +20 (5x) 

 Onderzoekers Elixer (5x) 

 Versterk Voorwerp (b) (5x) 

 Betover Voorwerp (b) (5x) 

 Exorcisme Geschrift (5x) 

 Geconcentreerd Lezen (5x) 

 Draken God Aanval (5x) 

 Draken God Leven (5x) 

 Dieven Handschoenen (7 Dagen) 

 Geluks Medaille (7 Dagen) 

 Drank der Snelheid (5x) 

 Draken Kist 

 

Grootmeester Kist  

 Gekrompen Hoofd (3x) 

 Bloedsteen (3x) 

 Gezegende Bol (2x) 

 Zon Elixer (M) 

 Draken God Aanval (5x) 

 Versterk Voorwerp (b) (5x) 

 Betover Voorwerp (b) (10x) 

 Draken God Leven (5x) 

 Vrijbiljet (5x) 

 Draken Kist 

  



Gaya Systeem 

Versie 17.3 introduceert een nieuwe, in-game valuta in de vorm van Gaya.  

 

Wat is Gaya en waar dient het voor? 

Gaya is een nieuwe, in-game valuta en wordt weergegeven in de Geld Interface samen met 
Won en Yang. 

 

Je kunt maximaal 999.999 Gaya bezitten. 

De valuta kan gebruikt worden om nieuwe items te kopen op de Gaya Markt. 

Hoe kom ik aan Gaya? 

Je kunt Gaya ontvangen door de nieuwe Gaya Handelaar NPC 10 Glinsterstenen, een 

Geestensteen+0 t/m +3 en 5000 Yang te geven. Hij zal de Glinsterstenen daarna slijpen tot 
Gaya. 

Momenteel kan Gaya ook verdiend worden als beloning voor in de top 11 te belanden van de 

wekelijkse ranglijsten voor de groepskerker. In de toekomst zal de valuta ook elders 

beschikbaar worden, bijvoorbeeld tijdens evenementen of in kisten. 

Wat zijn Glinsterstenen? 

Glinsterstenen kunnen geslepen worden tot Gaya. 

Je kunt Glinsterstenen verdiendne als beloning in de nieuwe groepskerker. In de toekomst 
zullen ze ook elders beschikbaar worden, bijvoorbeeld tijdens evenementen of in kisten. 

Wat is de Gaya Markt? 

 

 

Je kunt je Gaya spenderen op de Gaya Markt. 



Wanneer je de shop opent worden de items getoond die momenteel beschikbaar zijn om te 

kopen.  

De eerste rij met plaatsen is beschikbaar voor iedereen. De keuze van beschikbare items kan 

uitgebreid worden door de plaatsen 4 tot 9 te ontgrendelen met de Gaya Markt Uitbreiding 
van de item shop. 

De timer in de interface geeft aan wanneer de markt weer ververst wordt. Zodra de tijd 

verlopen is, worden de aanbiedingen in de Gaya Markt afgewisseld. 

De items worden willekeurig afgewisseld en de timer begint met aftellen wanneer de speler de 

Gaya Markt voor het eerst opent. De items die worden weergegeven zijn dus verschillend voor 
elke speler. 

 

Wat voor dingen kan ik kopen op de Gaya Markt? 

 Draken Vleugels 

 Exorcisme Geschrift 

 Steen van de Smid 

 Smid Handboek 

 Groene Draken Boon 

 Lolly de Machtige (7 Dg) 

 Lolly de Machtige (3 Dg) 

 Proteïne Snack 

 Vrucht des Levens 

 Perzik Bloem Wijn+ 

 Geconcentreerd Lezen 

 Hemelsblauw Brouwsel (200x) 

 Inventaris Uitbreiding 

 Huisdieren Boek Kist 

 Transporteer Doos 

 Vaardigheid Terugzet Document 

 Status Verdeling Document 

 Aanpassing Talisman 

 Herverdeling (VIT) 

 Herverdeling (BEH) 

 Herverdeling (INT) 

 Herverdeling (KRA) 

 Emotie Masker (verschillende types) 

 Kashmir Bundel 

 Talen Ring 

 Drank der Snelheid 

 Drank van de Aanval +10 

 Vrijbiljet 

 Paarden Suiker 

 Brouwsel van Haast 

 Betover Voorwerp (b) 



 Versterk Voorwerp (b) 

 Betover Voorwerp+ 

 Geschrift van Correctie 

 Kracht Snack (7 Dagen) 

 Kracht Snack (15 Dagen) 

 Kracht Snack (30 Dagen) 

 Wind Schoenen 

 Leider Boek 

 Glas der Inzicht 

 Metin Steen Kompas 

 Bloedsteen 

 Gezegende Bol 

 Certificaat van Omkering 

 Heersergordel (basis) 

 Zon Elixer (M) 

 Maan Elixer (M) 

 Huisdier Naam Geschrift 

 Handelglas 

 Terugkeer Geschrift 

 Groene Magie 

 Groene Kracht 

 Teleportatie Ring 

 Herstel Ticket 

 Herschud Ticket 

 Transmutatie Omkering 

 Moedigheid Mantel 

  



Groepszoekactie 

Dit nieuwe systeem maakt het eenvoudig om automatisch groepen te vormen om een 

groepskerker te gaan volbrengen. 

Hoe doe ik een Groepszoekactie? 

Open het menu door of gebruik te maken van de toetsenbordcombinatie SHIFT+J of door op 
de knop te klikken in de toolbar. 

 

Hoe werkt het? 

Open het menu, selecteer de kerker en klik op 'Zoeken' 

 

Het systeem controleert of je het vereiste level hebt en de benodigde items en of je nog niet 

geregistreerd bent voor een andere kerker. Er van uitgaande dat je voldoet aan deze vereisten, 

schrijft het systeem je in voor de gekozen kerker en een icoontje verschijnt naast de minimap 
om aan te geven dat de groepszoekactie actief is. 

 

Je kunt het zoeken weer annuleren vanuit het menu. 

 

Hoe selecteert het systeem groepen? 



Het systeem selecteert spelers met een maximaal levelverschil van 15 levels. 

De groepsleider wordt gekozen op basis van de volgende criteria: 

1. Vaardigheidslevel van 'Leiderschap' 

2. Level 

3. Tijd van registratie bij groepszoekactie. 

  



Vis Puzzel 

Je kunt deze minigame vinden door te klikken op de 'Evenement'-knop en dan te kiezen voor 
'Vis Puzzel'.  

 

De spelregens worden vervolgens uitgelegd in het volgende scherm en daarna kun je beginnen 
met spelen. 

.  

 

Tijdens het evenement kun je 5x Vis Puzzel Kisten vangen tijdens het vissen. Als je een Visserij 
Boek hebt maak je kans om een Vis Puzzel Kist Deluxe ertussenuit te vissen.  

De standaardkisten bevatten een willekeurig puzzelstukje, terwijl de deluxe kisten special, 
deluxe stukjes bevatten. 



 

 

Het doel van het spel is om alle stukjes op hun plek te leggen in zo min mogelijk pogingen. 

 

Klik met linkermuisknop op een kist om deze te openen. Sleep het puzzelstukje naar de 
gewenste plaats met je cursor en plaats het daar. Klik met de rechtermuisknop om een stukje 
los te laten als het uiterlijk je bevalt of als het niet past. 

Beloningen 

Zodra je de puzzel voltooid, ontvang je een standaard beloning van +30.000 ERV. 

Afhankelijk van het aantal pogingen die je nodig had, ontvang je ook één van de drie Gouden 
Viskoffers. 

Hoe minder pogingen je nodig hebt, des te beter de beloning die je zal ontvangen: 

10 of minder: Gouden Viskoffer (G) – kan driemaal geopend worden 

11 tot 24: Gouden Viskoffer (M) – kan tweemaal geopend worden 



25 of meer: Gouden Viskoffer (K) – kan eenmaal geopend worden 

Kistinhoud: 

 Gezegende Bol 

 Zegening Geschrift 

 Versterk Voorwerp (b) 

 Betover Voorwerp (b) 

 Ervaringsring (30 min.) 

 Draken Medaille 

 Zielensteen+ 

 Apenei 

 Drank der Snelheid  

 Drank van de Aanval +10 

 Moedigheids Mantel (20x) 

 Zwart Paard Zegel (15 Dagen) 

 Helden Medaille (1 Dag) 

 Leider Boek (3u) 

 Perforerende Slag 

 Kritieke Slag 

 Zen Boon 

 Vuurwerk Tol  

 Koninklijke Gordel (basis) 

 Exorcisme Geschrift  

 Smid Handboek  

 50.000 Yang 

 100.000 Yang 

 500.000 Yang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


