VAN BROUWERIJ NAAR
BOERDERIJ WANDELING
Henig lop'n & Onmeunig geniet'n
UITLEG GEOCACHE

GEOCACHING
Wat is Geocacing?
Geocaching is een avontuurlijk spel voor GPS en Smartphone gebruikers. Het basisidee is dat personen waar ook ter
wereld caches verstoppen en de locaties van deze caches delen door op internet hun exacte positie te melden. Andere
Geocachers gebruiken deze coördinaten om deze caches te vinden.

Waar gaat het over?
Misschien denk je; je krijgt via de app de coördinaten en je weet waar de cache is, klinkt nogal simpel.
Maar laat je niet misleiden, het is moeilijker dan je denkt. Om op de plaats van de cache te komen is één maar om schat
te vinden is een heel ander verhaal. En daar zit nu net de fun! Geocachen is dan ook ‘wandelen met een doel’ waarbij je
geniet van de omgeving. Geocaching brengt je op plaatsen waar je normaal nooit zou komen.

De app downloaden
De app 'Geocaching' is te downloaden in de Apple Appstore voor iOS of in de Google Playstore voor Andriod. Deze heb
je nodig om de geochaches te vinden.
Voordat je kan beginnen moet je je registreren met naam en emailadres. En dan is het tijd om te gaan geochachen.
Met een gratis account en de gratis app kan je meerdere Geocaches vinden. Om alle Geocaches te kunnen zien dient u
een betaald 'premium' account te hebben. Premium bedraagt
abonnement nemen dit bedraagt slechts

€

€

6,40 per maand maar je kunt ook een jaarlijkse

2,67 per maand.

Verschil tussen gratis en premium account
Als je de gratis app hebt kun je alleen gebruik maken van de traditionele caches. Bij een premium account heb je
toegang tot meer locaties van verschillende caches en sommige caches zijn uitdagender met zelfs extra opdrachten er
aan toegevoegd.

CACHES
Hoe zien Caches eruit?
Op/rond de route liggen meerdere Geocaches verstopt. Caches kunnen zijn; tupperware bakjes, filmrolletjes, oude
munitiekisten, PVC buizen, blikjes et cetera. Kortom een container waar een logboek in past en die ruimte biedt aan
ruilitems. In het logboek schrijf je je naam en datum als je de cache hebt gevonden. Dit vul je ook in in de app. Zo
weten andere Geocachers dat de cache er nog ligt op een bepaalde datum.

Ook kun je een ruilitem toevoegen in de container. Deze kan een andere Geocachers dan weer mee nemen naar een
andere cache en jou ruilitem daar weer in stoppen. Om je ruilitem te kunnen volgen moet je er een trackable aan doen.
Deze kun je kopen via de website geocaching.com.
''

Zo had onze collega Jaap een kleine giraffe met trackable in een cache gedaan en deze is uiteindelijk in Zuid-

Afrika beland. Hoe gaaf?!''
Dit is echter niet verplicht. Je kunt ook alleen de cache zoeken, je naam opschrijven en invullen in de app. En daarna de
cache weer verstoppen.

Waar liggen de caches?
Als je eenmaal de plek van de cache hebt gevonden is het tijd om te zoeken naar de cache. Het kan op heel veel
verschillende plekken liggen; hoog, laag, ergens op, onder of in. Je moet dus echt goed zoeken.

Overig
Wees zuinig op een cache, maak deze voorzichtig open en dicht en maak de inhoud eventueel schoon. Dek de cache
weer toe, op dezelfde plaats waar je deze hebt gevonden.
Als je een cache niet hebt gevonden op de plek kun je hem in de app loggen als niet gevonden.

DE APP 'GEOCACHING'
Hoe ga je werk?

Je hebt verschillende soorten icoontjes. Ben je beginner? Begin dan met groene kistjes. Dit zijn de traditionele caches.
Deze caches hebben een naam. In de routebeschrijving geven we de namen van de Geocaches aan en wanneer je er
ongeveer langs zal lopen. Hierdoor hoef je de app niet continu bij je te houden. Als je ze op de route beschrijving ziet
staan pak je je app erbij.

Je klikt op het groene kistje en krijgt informatie over de cache waar die ligt. Je kunt er vervolgens naar toe navigeren.
De navigatie geeft aan hoe dichtbij je bent. Hij telt als het ware af, nog 30, 20, 10,5 meter, tot dat je op de exacte
locatie bent. En dan begint het zoeken.

Als je de cache hebt aan geklikt staat er diverse informatie over de caches. Ook staat er aangegeven hoe moeilijk deze
is om te vinden, en wat het formaat is van de caches. Je hebt micro (filmrolletje) , klein (tupperware bakje), normaal
(munitiekistje) en groot formaat (emmer). Zo kun je gerichtiger zoeken.

Heb je de cache gevonden?!! Let goed op hoe de cache verstopt is en zorg dat je de cache straks ook weer zo verstopt.
Belangrijk om nu te doen is het volgende:
Schrijf in het logboek. Dit schrijven in het logboek geldt als bewijs dat je de cache daadwerkelijk gevonden hebt.
Vervolgens log je hem in de app.
Ruil iets (of laat alleen iets achter). Dit is optioneel en dus zeker niet verplicht. Wel is het zo, in het algemeen, dat
als je wat uit de cache haalt je er ook iets in terug dient te stoppen.

Als je een cache hebt gevonden ga je een paar meter verder op staan om de cache te openen. Zo verklap je
niet de vindplaats van de cache voor andere Geocaches die misschien op hetzelfde tijdstip langs komen.
Pak de cachebox weer goed in.

SUCCES!

