
 

 Page 1 of 5 

De 7de Guild BankTab. 
 

 Daroyski & Djarly willen graag voor de Guild de 7de Banktab kopen en er ook een 

doel aan geven. 

 

Nou….de 7de tab is er intussen al door de inzet van guildies. 

Sneller dan gedacht. 

Nou..volgende doel zal dus de 8ste banktab worden. 

 

Als dank is het bedrag voor GuildRepairs omhoog gegaan naar 3G. 

 

Via de GuildAchievements komt er nu altijd geld binnen en is het ook niet meer 

echt nodig een donatie te doen op de GuilldBank (hierna te noemen GB). 

Een donatie mag natuurlijk altijd. 

 

Wat willen we nu met deze 7de Tab doen? (De 8ste tab zal nog een doel moeten 

krijgen) 

 

Daroyski & Djarly willen deze 7de tab gebruiken als een CataTab en deze 

aanwenden om CataMats erop te zetten. 

We verzoeken een ieder áltijd elke dag minstens 1 type CataMats erop te zetten. 

Meer mag altijd..maar minimaal 1 per dag van jouw mainpoppetje. 

In het begin zal het nog weinig zijn…maar gaandeweg zal het lekker vol raken. 

 

Maar wat willen we nou hiermee bereiken? 

 

Verschillende doelen!! 

CataMats op GB7 

Mogelijkheid creeeren om te levellen in Profs. 

Mogelijkheid om HighEnd-CataItems in bezit te krijgen. 

GuildSaamhorigheidsGevoel 
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Van elke profession zijn er TopArtikelen die een ieder in meerdere of mindere 

mate zou willen hebben. 

Denk hierbij dan aan het volgende: 

 

Profession    Mats   Artikel  

Rang: MasterProfessor 

 

Alle mats: 

MasterGrinder:   Healstoom 

   

LeatherWorking   Leer   LegEnchants 

MasterLeatherWorker:  Dracofox 

 

Engineering   Ores   ChopperMount 

MasterEngineer:   Arosius 

 

Alchemy    Bloemen  Flasks 

MasterAlchemist:   Djarly  Elixers 

 

JewelCrafting   Ores   Ringen 

MasterJewelcrafter:   Ruler   Kettingen 

Stenen:  Strength 

   Agility 

          Intellect 

          Stramina 

Tailoring    Cloth  24 Slots Bags. 

MasterTailor:    Meïsja 

 

Blacksmithing   Ores   WeaponEnchants  

MasterSmith:    Beautyface Beltbuckle 
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Inscription   Bloemen  Trinkets 

MasterInscriptor:   Renew  

 

Enchanting   

MasterEnchanter:   Armaffus  ArmorEnchants 

 

Cooking   Food 

MasterCook: ________    RaidFood 

 

Voitale Earth 

Voitale Air 

Voitale Water 

Voitale Fire 

 

 

In sommige gevallen zijn de recepten alleen te verkrijgen met drops in dungeons. 

Het is dus aan diegenen om dat in bezit te krijgen. 

 

Niet iedereen kan zomaar de mats afhalen. 

Alleen diegenen die daadwerkelijk inbrengen zal hiervan de vruchten plukken. 

Er zal een restrictie komen voor gebruik van items op Gear. 

Het is natuurlijk zonde om een dure LegEnchant te gebruiken op een 

LowLevelGear. 

Het te gebruiken item zal bij minimaal Item Level 333 gebruikt moeten worden. 

We maken hier gebruik van GearScore. 

 

We willen graag weten wie van zijn main de Master wil zijn voor 1 van de eerder 

genoemde professions. 

Let wel: 

De Master zal de hogere items maken met de beschikbare mats voor de Guildies. 
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Echter…..de lowlevels kunnen in overleg met de Master gebruik mogen maken van 

de aanwezige mats. 

Het is aan de Master om te bekijken of aan deze wens voldaan kan worden. 

Voorop staat de beschikbaarheid van de topitems. 

 

De MasterProfessors zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen banktabs. 

Eventueel een BankAlt is ook een optie wanneer de GB dreigt vol te raken. 

 

Zijn er meer mensen die een Artikel willen hebben dan zullen de MasterProfessors 

gaan bekijken wie er in aanmerking komt. 

Denk bijvoorbeeld aan een criteria mbt. itemlevel. 

 

Gear zal nu niet meer verkocht worden maar zullen DisEnchant worden (door 

MasterEnchanter) 

En de mats weer op de GB gezet worden die weer voor enchants gebruikt kunnen 

worden door onze Enchanters. 

 

Het is niet echt meer nodig om LowLevel Gear op de bank te zetten. 

Blauwe items wellicht wel voor onze LowLevels. 

Maar tegenwoordig gaat het levellen zo snel dat even verderop alweer een 

TopGear klaarstaat. 

De andere banktabs willen we dan aanwenden voor LowLevelMats voor 

LowLevelProfs maar zal geheel vrijblijvend zijn. (Denk aub. ook een beetje aan uw 

LowLevelKameraden) 
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Met deze opzet willen we ook de BankTabs gaan reorganiseren. 

We denken dan aan het volgende: 

 

Tab 1: Low Level Gear  Level 1 t/m 79 

Tab 2: Low Level Mats  Level 1 t/m 79 

Tab 3: High Level Gear  Level 80 t/m 85 

Tab 4: Leather/Cloths met enditems 

Tab 5: Ores   met enditems 

Tab 6: Flowers/Food met enditems 

Tab 7: FeestTab 

 

Wanneer we de mogelijkheid hebben de 8ste tab te kopen zal deze ook hiervoor 

aangewendt worden. 

 

Zoals jullie zien is dit een concept. 

Willen jullie meedoen? 

Geef aan of je een Master wil worden. 

Heb je nog meer TopItems of missen we hier een profession, geef het door. 

Heb je tips…geef het door. 

We zullen het steeds blijven verbeteren. 


