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Nieuwsbrief

Afgelopen weken zijn er weer fantastische 
Events gehouden. Ben jij ook benieuwd?

Maar ook een korte uitleg waar je nou onze 
Events kan vinden. 

Wil je meer weten? Ga dan naar pagina 4.

Het laatste 
nieuws!

Harm Server
Nr. 3

Week 37

Editors gezocht
Heb jij het in huis om ons editing 
team te versterken ga dan door 

naar pagina 6.

Events



Onze weerman Erik doet voor ons dagelijks het weer 
vermelden in het Discord kanaal #Weerik. Hij doet dit al 

sinds 16-12-2021. 

Wil jij hier nou ook van op de hoogte blijven, klik dan op 
het wolkjes emoji en ontvang dagelijks het weerbericht 

STATISTIEKEN

Voor het behalen van de 50.000 unieke spelers 
op de server hebben we nog ongeveer 3700 

spelers nodig.

Wisten jullie dat de Harmserver al meer dan 60 
Teamleden heeft (gehad)?



Heb jij een vette build? Stuur 
een screenshot van je build en 

kom in de nieuwsbrief!!
Voor deze week hebben we wederom een 

prachtige build uitgekozen. Dit super vette plot is 
van Morign!

Op het plot van Morign is een kleine havenstad 
van de oude Vikingen te zien. Er is één groot 
hoofdgebouw met daarnaast een uitkijkpost. 
Verder zijn er een paar kleine Viking huisjes te 

zien met aan de stijger een groot Vikingschip met 
op de achtergrond een hoge klif. 

Dit plot heeft als cijfer een 7,8 gekregen. 
Wil jij dit plot nu ook bekijken. Ga snel naar 

Creative en bezoek /plot visit Morign.

PLOT VAN: MORIGN

BUILD VAN DE 
WEEK



EVENTS
The walls

 
Daar waren jullie dan proberen de muur te herstellen! Jullie hebben resources verzameld en strijden voor het beste 

gear. De muur kon niet meer gered worden. De 4 teams hebben geprobeerd het beste uit de grond te halen om het de 
beste setjes bij elkaar te verzamelen!  

 
De muur viel was het dan zover Team Rood ging gelijk naar Team Groen. Het was een hevig gevecht uit eindelijk is er 
1 van Groen helaas gestorven en 1 van Rood. Wij gingen verder kijken, want ondertussen was Geel bezig met Blauw. 

Blauw Had het zwaar, maar heeft uit eindelijk zich herpakt en Geel uitgeschakeld. 
 

Ineens was er daar 1 van team Groen, in 1 klap was team Geel van de kaart!! Daar was de finale strijd 1 van Groen tegen 
Heel team Blauw. Na een bloedstollende strijd heeft uiteindelijk Team blauw gewonnen 

 
Gefeliciteerd 

LikeAAltijdNeil & Faabh21

Hebben jullie nog leuke suggesties voor de evenementen? 
Laat het weten in het suggestie kanaal van onze Discord, en misschien spelen we binnenkort en evenement dat door 

jou is bedacht!



The voice of HarmServer

Wat een avond en wat een talent!! 
Alle deelnemers hebben alles gegeven en het beste van zichzelf laten horen. In alle genres kwamen nummers voorbij.

Spanning en sensatie gierde door onze studio heen.

Timmos trapte af met het geweldige nummer Beggin. 
Daarna volgde nog meer talent, de jury had het erg zwaar.

Na ruim 2 uur en vele nummers verder hadden we uiteindeijk een top 3:
1. Johs

2. Jack_IG
3. Jasper1810

De winnaar deed mee met het nummer Tearing up my Heart. Een prachtig nummer geschreven door NSYNC.

Gefeliciteerd Johs.

Hebben jullie nog leuke suggesties voor de evenementen? 
Laat het weten in het suggestie kanaal van onze Discord, en misschien spelen we binnenkort en evenement dat door 

jou is bedacht!

EVENTS



Ja je leest het goed, de HarmServer zoekt een video editor. Wij zoeken voornamelijk een editor voor het maken van 
promotiemateriaal voor de server.

Wat wij zoeken in een editor is een enthousiast persoon met ervaring in de videobewerking. Je beschikt over de benodigde 
software en kan hier goed mee uit de voeten. Ook beschik je over referentie materiaal waaraan wij kunnen zien dat je de 

kennis en vaardigheden beheerst.

Dus, voel jij je al aangesproken en zie jij jezelf dit wel doen? Maak dan een support ticket aan in de categorie ‘Anders’ met 
als onderwerp ‘Editor Sollicitatie’. Zorg voor dat je gaat solliciteren dat je referentie materiaal bij de hand hebt. Upload 

bijvoorbeeld eerder bewerkte video’s op YouTube en stuur deze mee in je sollicitatie. 

Wij stellen wel een paar eisen aan onze Editors, onderstaand een paar kleine eisen:
Eisen editor:

- 14+ jaar
- Zelfstandig kunnen werken met Replaymod en het verwerken van deze beelden.

- Zelfstandig video’s kunnen samenstellen.

Let op, dit is geen betaalde functie!

EDITORS GEZOCHT



In dit artikel geef ik jullie een klein kijkje in de keuken van een Discord Support Manager.

De functie Discord Support Manager houdt in dat je leidinggevende bent over het ticket systeem en de 
tickets.

Daarbij geef ik leiding aan de staffleden met de rol Discord Support. Om zo goed mogelijk support te 
leveren 

is er een team samengesteld die tickets mogen opnemen. Om de Discord Support rol te krijgen moet je 
dus ook goed.

support kunnen leveren aan spelers met vragen of problemen. Daarbij is het dus perfect als je veel af 
weet van de server en weet hoe je moet reageren op bepaalde vragen of problemen.

Als leidinggevende stel ik het Discord Support team samen en leg ik uit hoe het tickets behandelen 
precies werkt. En zo kunnen zij bij mij terecht voor al hun vragen en hulp. Je  Helpt dus niet alleen 

spelers, maar ook staffleden.

Zo treed ik op wanneer er spelers zijn die bijvoorbeeld discussies aan blijven gaan, spelers die schelden 
in tickets en als er om hulp wordt gevraagd.

Ik hoop dat je nu een beeld hebt wat de rol Discord Support Manager precies in houd.

Groetjes,
Julian | Polyex

KIJKJE IN DE KEUKEN



Spelletjes tijd


