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Demo OziExplorer / MapSource

Afspraak mini-cache op een zaterdag ?



GeocachingGeocaching

Two wrongs don't make a right, but three lefts do.

InleidingInleiding



InhoudsopgaveInhoudsopgave

Wat is geocaching ?

Geschiedenis

Wat is een “cache” ?

Cache-types

De inhoud

Regels

Hulpmiddelen

Software

Links



Wat is Wat is geocachinggeocaching ??

Geocaching is een buitensport en spel, waarbij gebruik 
wordt gemaakt van een GPS-ontvanger om ergens ter 
wereld een zogenaamde cache (schat) te vinden. Na 
het verstoppen van de cache maakt de plaatser de 
locatie bekend aan andere geocachers, meestal via 
internet. In de schat is altijd een logboek aanwezig, 
waar de vinder zijn naam achter kan laten. Het is ook 
de bedoeling dat de vinder op de website van de 
betreffende schat een bericht achter laat, ook als het 
niet is gelukt de schat te vinden. 



Geschiedenis …Geschiedenis …

Dartmoor (GB): James Perrott begint met ‘Letterboxing’.1854



Letterbox cacheLetterbox cache

Gegeven lokatie of aanwijzing naar cache

Plaatsing van aan jezelf geadresseerde kaart

Uitwisseling van stempels



Geschiedenis …Geschiedenis …

Eerste posting op ‘sci.geo.satellite-nav’ (Dave Ulmer op 2 mei 2000)

Well, I did it, created the first stash hunt stash and here are 
the coordinates: 

N 45 17.460 W122 24.800 

Lots of goodies for the finders. Look for a black plastic 
bucket buried most of the way in the ground. Take some stuff, 
leave some stuff! Record it all in the log book. Have Fun!

2000

Dartmoor (GB): James Perrott begint met ‘Letterboxing’.1854

Invoer satellieten voor localisatie door amerikaanse leger’80 – ‘90

Opheffing ‘Selective Availability’ door Bill Clinton (1 mei)2000



De cacheDe cache

Waterdichte container: van filmrol to munitiebox

Logboek

Ruilspulletjes (Goodies)

Trackable items

Geocoins

Travel Bugs



CacheCache--typestypes

Traditionele cache

Multi cache

Mystery cache

Event cache

Earth Cache

Virtuele cache

Webcam cache



TraditioneleTraditionele cachecache

Gegeven lokatie naar cache

Soms onderdeel van een reeks



Multi cacheMulti cache

Meerdere uitvoeringsvormen

Alle WP’s bekend, hint(s) bepalen cache-locatie

Gegeven begin-lokatie, daarna hint(s) naar cache

Hints

Gegeven in beschrijving

Gegeven op lokatie in vorm van aanwezige data



Voorbeeld Voorbeeld multimulti cachecache

WP1: N 52 23.144  E 6 14.657
“A is het aantal kilometers naar Nieuwolda”

A=9

WP2: N 52 23.(A*31+5)  E 6 (A+5).(A*81-3)
“B is de woordwaarde van deze plaats”
B=119

WP3: N 52 ((B-27)/4).((A+B)*8+3)  E 6 15.(A*B)-215
“C is het aantal vlaggemasten bij het welkomsbord”
C=2

WP4: N 52 (26-C).287  E 6  (C+13).(712-B)
Hier ligt de cache !!!



Voorbeeld aanwijzingenVoorbeeld aanwijzingen



Mystery cache (of unknown)Mystery cache (of unknown)

Gegeven lokatie in ‘nabijheid’ van de cache

Omschrijving van de cache-lokatie
(vaak thuis op te lossen)

Raadsel

Puzzel

Omschrijving

Foto

Internet-vragen

Muziek-fragment(en)



Voorbeeld Voorbeeld mysterymystery cachecache

Los onderstaand magisch vierkant op:

GFE

9DC

4BA

A=8, B=3, C=1, D=5, E=6, F=7 en G=2

De cache ligt verstopt op: N 52 C4.FFB  E 6 4E.GAE



Ander voorbeeld Ander voorbeeld mysterymystery cachecache

De cache ligt verstopt op het snijpunt van 
onderstaande lijnen

Lijn1 loopt door
de Plechelmusbasiliek te Oldenzaal en
de Oude Blasiuskerk te Delden

Lijn2 loopt door
het bezoekerscentrum van het NP De Sallandse Heuvelrug
en de Harrevelderschans bij Haaksbergen

De cache is verstopt aan de voet van een 
vier-stammige berk.



Grafische oplossingGrafische oplossing



Event cacheEvent cache

Samenkomst van cachers

Bekendstelling event lokatie en tijd

Vaak meerdere gelegenheidscaches uitgezet



Earth cacheEarth cache

Virtuele cache (geen logboek) met educatief

doel

Loggen door

Opsturen van foto op locatie

Beantwoorden van vragen



VirtueleVirtuele cachecache

Locatie op wisselende manier bekend

Virtuele cache (geen logboek)

Loggen door

Opsturen van foto op locatie en/of

Beantwoorden van vragen

Niet meer ‘toegestaan’ (om nieuw te maken)



WebcamWebcam cachecache

Gegeven lokatie naar cache 

Virtuele cache (geen logboek)

Loggen door

Opsturen van foto gemaakt door de webcam

Niet meer ‘toegestaan’ (om nieuw te maken)



Welke websites ?

Groundspeak (geocaching.com)

NaviCache

Terracaching

QualityCaching

Aanmelden (cachersnaam)

Wat kost het ?

Informatie over te bezoeken caches

WaarWaar data data vindenvinden . . .. . .



Logging van ‘finds’

Plaatsen van foto’s

Logging van trackables

Verder:

forum

andere GPS-spellen

. . . . . en . . . . . en loggenloggen



HoeveelHoeveel caches caches zijnzijn erer ??

Ca. 7500 caches in Nederland

(diverse ‘aanbieders’)

Ca. 800.000 caches wereldwijd

(diverse ‘aanbieders’)



HoeveelHoeveel caches caches zijnzijn erer ??

Ca. 7500 caches in Nederland

(diverse ‘aanbieders’)

Ca. 800.000 caches wereldwijd

(diverse ‘aanbieders’)



TrackableTrackable itemsitems

Travel Bugs

Geocoins



HulpmiddelenHulpmiddelen

Prikstok

Spiegel

GPS

Pen en papier

Rekenmachine

Mobiel

Mes

Leesbril

Zaklamp

Magneet

Touw

Kompas

Goodies

etc. etc.



RegelsRegels ……

Volg de route !

Blijf op de paden

Laat geen rommel achter (CITO)



Andere vormen van GPS gebruik …Andere vormen van GPS gebruik …

GPS-wandelroutes
Je laadt een route (bijv. van internet) in je GPS en deze geeft 

tijdens het wandelen aan waar je links- en rechtsaf moet. Kan 

met waypoint-informatie gegeven zijn.

GPS-fietsroutes
Soortgelijk aan de wandel-variant, maar nu langer.

Drive-caches

(zie ook de links achterin)



SoftwareSoftware

Thuis:

Internet-browser

Google Earth

OziExplorer

MapSource

Geotools.xls

Onderweg:

Garmin tooling / 

OziExplorer / 

TomTom

Geotools.xls

“BruineBeren-tools”



AandachtspuntenAandachtspunten

Coordinaatsystemen

WGS84 (DMS, DM, D)

RD



WGS84WGS84

Evenaar

0-meridiaan
(Greenwich)

PV-Home: N 52°14.773’ E 006°46.286’



RijksRijks

DriehoeksDriehoeks

RasterRaster

‘0-punt’
(O.L. Vrouwenkerk in Amersfoort, 155000,463000)

PV-Home: 249531 474032



AndereAndere coordinaatcoordinaat--systemensystemen: UTM: UTM

PV-Home: 32U  E 347858  N 5790764



AndereAndere coordinaatcoordinaat--systemensystemen::

Maidenhead GridMaidenhead Grid



AandachtspuntenAandachtspunten

Coordinaatsystemen

WGS84 (DMS, DM, D)

RD

Het noorden

True north

Magnetische noorden

Kaart noorden



WatWat is is eigenlijkeigenlijk hethet noordennoorden ??

True north

N 90 00.000  E 000 00.000

Magnetisch noorden

Tijd/datum afhankelijk

Nu is de inclinatie bijna 0°

Kaart noorden

‘Whatever they drew’



AandachtspuntenAandachtspunten

Coordinaatsystemen

WGS84 (DMS, DM, D)

RD

Het noorden

True north

Magnetische noorden

Kaart noorden

Up-to-date informatie meenemen



AandachtspuntenAandachtspunten

Coordinaatsystemen

WGS84 (DMS, DM, D)

RD

Het noorden

True north

Magnetische noorden

Kaart noorden

Up-to-date informatie meenemen

Lezen, lezen, lezen !



Samenvatting: Wat is Samenvatting: Wat is geocachinggeocaching ??

Kennis verbreden (omgeving, geschiedenis)

Puzzelen

Wandelen

Speuren

… en schatzoeken



Links op internet (cache sites) Links op internet (cache sites) 
nietniet volledigvolledig

http://www.geocaching.com

http://www.geocaching.nl

http://www.qualitycaching.com

http://www.navicache.com

http://www.terracaching.com



Links op internet (Links op internet (wandelwandel sites)sites)
ookook nietniet volledigvolledig

http://www.gps-tracks.nl

http://www.gpstrails.nl

http://www.gpsgames.org

http://www.gps-tour.info.nl

http://www.garmin.nl



BedanktBedankt voorvoor UwUw aandachtaandacht ……

…happy caching !!!…happy caching !!!


