
UITLEG GEOCACHEN

Geocachen kan je vergelijken met schat zoeken. Op basis van coördinaten ga je op zoek naar een ‘cache’. 
Dit kan een heel klein bakje zijn, maar ook een grote kist. Als je de cache gevonden hebt, mag je jouw 
naam in het logboekje schrijven. Sommige caches kan je zonder voorbereidingen gaan zoeken, terwijl je 
voor anderen eerst een puzzel op moet lossen om zo de juiste coördinaten te krijgen. Geocachen is leuk 
voor volwassenen én kinderen.
Caches worden wereldwijd geplaatst door de mensen die het spel spelen. Hier zitten regels aan vast om 
er voor te zorgen dat deze op plekken komen te liggen waar dit is toegestaan. Ook wordt er veel zorg voor 
gedragen om de caches te onderhouden en te controleren, zodat je tijdens het zoeken niet misgrijpt.

GRATIS OF PREMIUM
Geocachen kan je gratis uitproberen! Er zijn enkele caches beschikbaar die leden zonder premium 
lidmaatschap kunnen zoeken en loggen. Met een premium lidmaatschap krijg je toegang tot alle caches. 
Ook krijg je extra opties in de Geocache-app, zoals het filteren van caches.
Om kennis te maken met deze spannende manier van schat zoeken, hebben we voor jou 4 mooie 
Traditionele Geocaches (lees verderop de uitleg over verschillende typen caches) op een rijtje gezet die op 
loopafstand zijn van Hartje Groen. Ga in de app naar “zoeken” en type de code in die hieronder achter de 
naam van de cache staat.

- GTM Maashorst De Boshut traditional (GC9100W) 
- ’t Mariahuisje (GC8V2E6)
- Kolenhandel Ketelaars (GC8KN3W)
- Vlinderidylle (GC89YNA)

Voor alle caches verwijzen we je door naar de app of website www.geocaching.com

STARTEN MET GEOCACHEN
1. App downloaden & account aanmaken
Als eerste heb je de gratis Geocache app nodig. Deze kan je via jouw telefoon downloaden. Via deze app 
maak je dan een account aan. Kies een leuke naam, want deze gebruik je straks om in de logboekjes te 
schrijven wanneer je een Geocache vindt. Het is slim een korte naam te kiezen, want er kunnen piep-
kleine logboekjes tussen zitten.

2. Pak je spullen!
Er zijn een aantal basis-spullen die je altijd meeneemt, zoals een pen en een pincet. Een notitieblokje kan 
ook handig zijn. Soms heb je een stokje met een magneetje nodig, en soms zelfs een hengel! Het kan 
handig zijn om vooraf de omschrijving van de cache die je wilt zoeken door te lezen.

3. Zoek een cache uit die je wilt vinden
Zoek in de app naar een cache die je wilt gaan zoeken. Zoek uit of je in de buurt kan parkeren (soms staat 
dit aangegeven in de app bij “tussenpunten”). Bekijk ook hoe groot de cache is, want dan weet je waar je 
op kan letten.



4. Zoeken maar!
Op de locatie aangekomen kan je beginnen met zoeken. Het is de bedoeling dit een beetje “geheim” te doen, zodat 
de cache beschermd wordt voor eventuele voorbijgangers. Het zou zonde zijn als iemand deze meeneemt die het 
spel niet speelt. De GPS kan wat afwijken, dus zoek ongeveer in een straal van 10 meter rondom het 0 punt. Draai 
elke steen om, kijk om hoog, zoek en jij zult vinden!

5. De cache loggen
Heb je de cache gevonden dan heb je de eer om jouw gebruikersnaam in het boekje te schijven samen met de datum 
van die dag. Na het loggen stop je het logboekje terug in de cache en leg je alles precies zo terug als je het gevonden 
hebt.
Daarna mag je de cache loggen in de app. Schrijf een leuk verhaaltje, log de cache en er verschijnt een Smiley voor de 
jouw gevonden cache op de kaart. Op naar de volgende!

TIPS
- Geef niet te snel op. Verstop plaatsen kunnen heel slim in elkaar zitten. Twijfel je of de cache er nog is? Kijk dan bij 
de logs van jouw voorgangers (bij activiteit in de app).
- Ga spoorzoeken! Veel gelopen om die ene boom? Dikke kans dat de cache daar ligt.
- Soms heeft de plaatser een hint achter gelaten in de app.
- Geef andere cacherts de ruimte. Zie je al mensen bij de zoekplek? Geef ze dan even de ruimte om zelf de cache te 
vinden.
- Soms zitten er “goodies” in een cache. Je mag iets meenemen, als je ook weer iets terug stopt. Stop geen 
etenswaren in de cache.
- Soms zitten er trackables in een cache. Hier zit een code op die je kunt loggen. Ze reizen van cache naar cache. Een 
uitgebreide handleiding hierover kan je vinden op www.geocaching.com. Neem nooit zomaar een trackable mee 
zonder deze te loggen.
- Laat geen troep achter en laat altijd alles achter zoals je het gevonden hebt. Wees voorzichtig met de caches, soms 
zitten hier velen uren werk in.

VERSCHILLENDE SOORTEN CASHES
Er zijn verschillende type Geocashes. De drie belangrijkste staan hieronder uitgelegd.

Traditioneel (groen): Dit zijn standaard containers (van heel klein, tot heel groot) die je
zonder al te veel voorbereiding kan vinden (lees altijd even de beschrijving goed door).

Multi (geel): Bij deze cash moet je onderweg puzzels oplossen om zo steeds nieuwe coordinaten te verkrijgen. Je 
loopt van punt tot punt, totdat je bij de cash bent.

Mysterie (blauw): Deze cashes liggen niet op de plek waar het icoontje op de kaart staat. In de omschrijving zit een 
puzzel waarmee de coordinaten van de cash berekend kunnen worden. Die moet dus eerst worden opgelost. Soms 
is het duidelijk wat de puzzel is, soms niet. Maar hoe meer je dit doet, hoe duidelijker dit wordt. Op internet zijn heel 
veel handleidingen te vinden.

VOOR NOG MEER INFORMATIE EN TIPS, SCAN DE QR CODE


