
Alles wat je moet weten over het Winter HQ 

 
BALIESYSTEEM 

Het baliesysteem is gebaseerd op een prestatiesysteem. Dit betekent dat leden die het langst aan de balie zitten, de grootste beloningen zullen ontvangen.  

Het HQ bevat een scorebord. Dit bord is gelinkt aan de balie. Het werkt als volgt: 
• Om de tien minuten zal je een automatische punt ontvangen op het scorebord. Van zodra je dit punt ontvangt, word je voor gedurende drie seconden van je 

balieplek gepromoveerd. Na de drie seconden promoveer je terug naar je plek.  
• Dit systeem is op zo een manier ontworpen dat je baliekleur niet ‘reset’ van zodra je even van je plek wordt gepromoveerd. Voor de mensen die niets van 

wireds kennen: dit is hoge technologie! 
• De top drie personen die aan het einde van de week de meeste punten hebben op het scorebord, ontvangen leuke prijzen, zoals een HC box, staaf of iets 

anders. De prijs kan wekelijks veranderen.  
❖ Alle andere leden die op het bord staan, maar geen top 3 zijn, ontvangen op hun PA-kluis een aantal bonus credits. Deze bonus komt automatisch 

op je kluis, maar in de toekomst zal dit veranderen. 
• Na een x aantal leden op het scorebord, staat hij vol. Geen paniek; leden die achteraf meer punten verdienen dan zij die er al op staan, kunnen er nog 

steeds op komen. Het punt van de nieuwe leden overschrijdt die van degene die er al op staan. Dit betekent dat je dus effectief op het bord moet staan 
voor een prijs.  

LET OP: De punten van het baliesysteem (scorebord) gelden OOK voor Premium VIP+ leden! 

 
HQ GAME - 007 

In het winter HQ kan jij je politie skills naar boven halen met de 007 game. Dit spel brengt jou in de wondere wereld van James Bond en zorgt er voor dat jij net als een detective aan de slag 
gaat om je tegenstander te vernietigen. Lees hieronder de uitleg van het spel -Beginnend met de commando’ voor het spel:

Het spelt werkt in principe heel logisch. De bedoeling is dat je je tegenstander probeert te vernietigen door :a te gebruiken. Let wel op dat je minimaal 1 kogel hebt om te kunnen ‘doden’.  
Probeer soms even strategisch te gokken op je ‘shield’, want dan ben je safe! Door zoveel mogelijk :reload te doen, zou je uiteindelijk 5 kogels moeten hebben. Met die 5 kogels kan je je 
tegenstander zonder pardon vernietigen, want de bazooka kan zelfs de schild verbreken! LET OP: Als jullie beide op nummer 5 zijn en bazooka gebruiken, dan komt de teller weer op 0 en 
gaat het spel door zonder dat iemand verloren is. 

COMMANDO COMMANDO VOLUIT UITLEG

:a Attack Je schiet op je tegenstander.

:s Shield Je zet een schild neer, om te voorkomen dat je tegenstander jou niet raakt met zijn ‘attack’/kogels. 

:b Bazooka Je hebt 5 kogels en kan dus je tegenstander vernietigen, ondanks of die zijn schild aan heeft of niet.

:r Reload Je moet kogels hebben om te schieten of tot 5 te geraken, dus probeer regelmatig te reloaden!
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GATE 

Het winter HQ bevat geen twee gates meer. We hebben dat gereduceerd naar één gate, aangezien de tweede bijna nooit werd gevuld en we het HQ ‘kleiner’ en ‘knusser’ hebben gemaakt. 
Dit zorgt voor meer gezelligheid, maar ook ruimte plus wired besparingen. 

 

 

SPREEKGESTOELTE 

Details mogen niet ontbreken! Sta je in het spreekgestoelte? Dan krijg je met de spotlights de volle aandacht, zodat het HQ luistert naar wat jij aan het zeggen bent op dat moment. Ook 
handig voor het aan- en afkondigen van promotierondes etc.! 

 

Opgemaakt op vrijdag 10 december 2021, door Calgan. 


