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OP ZOEK NAAR EEN PUNT(EN)…..

DAT ERGENS IS/ZIJN GELEGEN…….

● Doel is om een plaats te zoeken en langs te gaan

● Zo stippelen we een route uit die mensen moeten volgen

● De punten leggen we zelf vast

● We geven de deelnemers de gegevens

● Zij moeten aan de hand van toestellen deze plaats 

zoeken

● bewijzen dat ze deze plaats aandoen

● Het effect van ‘zoeken’ krijgt een andere dimensie



1. EEN PLAATS BEPALEN



1. EEN PLAATS BEPALEN

● De punten bepalen = via coördinaten

● Het GPS systeem zorgt er voor dat we dit kunnen doen

● GPS = GLOBAL POSITION SYSTEM

● Via satellietsignaal worden posities berekend en omgezet 

naar coördinaten



● We duiden een plaats aan doormiddel van coördinaten :

decimaal 52.09061 5.12143

h ddd.ddddd° (graden) N 52.09061° E 5.12143°

h ddd° mm.mmm' (graden en 

minuten)
N 52° 05.437' E 005° 07.286'

h ddd° mm' ss.s" (graden, 

minuten en seconden)
N 52° 5' 26.2" E 005° 7' 17.1"

https://www.gpscoordinaten.nl/converteer-gps-coordinaten.php



● Hoe vinden we de coördinaten van een plaats ? :

● 1. we gaan ter plaatse en gebruiken een gps (app)

■ App : bv GPS Status Viewer

● 2. we bepalen de plaats op een kaart en kunnen daar de 

coördinaten aflezen



● Voorbeeld via google maps



● Bij klik op de coördinaten krijgen we verschillende 

werkvormen te zien :



Onze route is klaar, de punten zijn gekend……

● Elk punt heeft coördinaten

● Op elk punt een ‘controle’ 

plaatsen zodat we weten 

dat ze er zijn langs 

geweest

● Mogelijk ‘proeven doen’ 

zodat er fysiek iemand is 

die groep terug op weg kan 

zetten



2.  LOCATIE ZOEKEN



2. LOCATIE ZOEKEN

● Het effectief zoeken van de locatie gebeurt natuurlijk aan 

de hand van de gegevens die we krijgen, in dit geval dus 

de COORDINATEN

● Het geocache systeem linkt de coordinaten aan een 

symbool op de kaart zodat deelnemers enkel dit symbool 

moeten aanklikken en op weg zijn.  Later meer over 

geocache.com



Via de coördinaten zetten we mensen op weg….

COORDINATEN TOESTEL LOCATIE

juist

CORRECTHEID

voldoende 

maar bij benadering



Via de coördinaten en onze smartphone

COORDINATEN TOESTEL

Als we via coördinaten werken en via onze smartphone komt 

het er op aan om 

• De gegevens makkelijk in ons systeem te brengen

• Het systeem de gegevens laten herkennen

• De herkenning omzetten in richting geven (tracking)



Via de coördinaten worden zetten we mensen op weg….

COORDINATEN TOESTEL LOCATIE



OPGELET ; we moeten op zoek naar ….

• App op de Iphone

• Mogelijkheden om GPS zelf te beheren

Enkele voorstellen : 





En we zijn vertrokken :

Coördinaten 

richting

Afstand tot….



DUS…..

WE HEBBEN EEN MANIER OM LOCATIES TE BEPALEN

WE HEBBEN LOCATIES DIE EEN ‘TOCHT’ VORMEN

WE HEBBEN MATERIAAL DAT ONZE MENSEN KAN 

LEIDEN

= kanttekening : er bestaat een totaalpakket dat alles 

voorziet  = GEOCACHING.COM



GEOCACHING.COM



Hoe werkt geocaching

Op de website van Geocaching.com zal je een profiel 
moeten aanmaken waar je jouw geocachenaam kan 
kiezen. 

Van zodra je ingelogd bent met jouw profiel heb je de 
mogelijkheid om de verschillende geocaches (niet 
premium) in jouw buurt te bekijken op de geocaching 
map en kan je aan de hand van de coördinaten (of 
de geocache app op je smartphone) op zoek naar je 
eerste geocache!

https://www.geocaching.com/
https://geocachen.be/geocaching/geocaching-app/


Kaart Geocaching

Om de geocaches in jouw buurt te bekijken, maak je best 
gebruik van de geocache kaart. Op deze geocaching kaart 
zal je de verschillende soorten geocaches terug zien 
waarnaar jij op zoek kan gaan. Wanneer je reeds één of 
meerdere geocaches gevonden hebt, dan zal het symbool 
van de geocache veranderen in een smiley op de geocache
kaart. 

https://geocachen.be/geocaching/soorten-geocaches/


Soorten geocaches

Zoals je kan zien zijn er verschillende soorten geocaches
beschikbaar. Deze geocache types hebben elk hun 
eigen kenmerken en op de geocaching kaart hebben 
deze geocache types elk hun eigen kleur en symbool.

Traditionele geocaches
Bij deze geocachetypes krijg je meteen de 
eindcoördinaten waar de geocache/schat verborgen ligt. 
Op de plek waar de geocache verborgen ligt, moet je 
een schat met een logboek terugvinden waar je jouw 
geocachenaam kan in schrijven als bewijs dat je deze 
gevonden hebt. Hoe deze traditionele cache er uit ziet

Symbool Traditional geocache: – In de Geocaching app:



Multi-caches
Op de coördinaten die je op de website bij deze soort 
geocaches ziet zal je de uiteindelijke geocache
niet terugvinden. Bedoeling van multi geocaches is dat 
je van punt naar punt gaat op basis van coördinaten 
die je zal moeten verzamelen via hints.

– In de Geocaching app: 

Mysterie geocache of puzzel caches

Net Zoals de multi geocaches kijg je 
coördinaten (Bogus) waar de uiteindelijke 
geocache niet zal liggen. Bij dit soort 
geocaches zal je eerst wat denkwerk 
moeten uitvoeren vooraleer je het veld in 
kan. – In de Geocaching app:



INFO PER CACHE



Het fysiek plaatsen van een cache

Als geocachers hun eigen cache plaasten dan moeten 
zij zich aan spelregels houden. 
Handig is om deze regels even na te lezen.
Deze zijn ook handig voor ons.  Een greep uit de 
belangrijkste regels :  

- Niet op privé terrein
- niet te kort op elkaar (161 meter)
- Voldoen qua omschrijving
- Cache moet aanwezig zijn (permanent)

= systeem van geocaching.com doet dan via review van 
een vrijwillige reviewer een controle of je voldoet aan 
de bovenstaande punten en zo krijg je je cache online



Geocache invoegen op kaart

Van zodra je geocache gemaakt is en je de cache verstopt hebt, kan je starten 
met het opstellen van de geocaching listing. Hier kan je jouw geocache een 
leuke naam geven, een beschrijving en allerhande informatie zoals de cache 
moeilijkheid, terreinrating en een eventuele hint. Je geocache listing opstellen 
kan je doen op de Geocaching website.

En eenmaal je geocache gemaakt is en de listing opgesteld zal de geocache
reviewer deze beoordelen vooraleer je geocache gepubliceerd zal worden. 
Van zodra deze goedgekeurd is, zal hij verschijnen op de geocaching kaart en 
zullen alléén geocache premium gebruikers via e-mail geïnformeerd worden 
van jouw geocache. De niet premium leden zullen hier niet over 
geïnformeerd worden.  Wel dien je er rekening mee te houden dat je de 
geocache aanmeld zodanig dat hij voor iedereen zichtbaar is en niet enkel 
voor de premium leden.  Dit doe je als volgt en zet geen vinkje bij Make this 
cache premium only. 

https://www.geocaching.com/play/hide


KANTTEKENINGEN BIJ DIT SYSTEEM 

Gebruiken we het systeem via Geocaching.com zijn er een 
paar tips die we willen meegeven :

• Zoek de hulp van een geocacher uit jullie buurt/afdeling
• Maak gebruik van bestaande caches (misschien enkel 

voor de coördinaten en de locatie op de app)
• Begin op tijd aan het uitstippelen en inbrengen want 

het duurt even (4 weken maximum) voor de nieuwe 
caches verschijnen

• Voldoende tijd nemen om het systeem te leren kennen 
want dit is nodig

Groot voordeel is dat je hier een stevig online plaform
hebt dat je kan gebruiken !



Werken via basisprincipe van coördinaten zoeken :

Dit is het GPS systeem omzetten naar een wandelmodule.

Belangrijk hier is :

• De juiste coördinaten meegeven (voorbereiden met GPS)

• Zorg voor duidelijke ‘caches’ die gevonden moeten worden

• Hou rekening dat groepen de ganse tocht moeten kunnen 
uitdoen en niet halverwege de weg kwijt zijn (werken met 
fysieke controlepost waar men proeven moet doen of iets 
kan eten of drinken is een oplossing= geeft ook meer kans 
om met coördinaten in de ‘buurt’ te komen)



TIPS OM TE ORGANISEREN :

❖ Zoek onder de leden/vrienden/ ‘geocachers’
❖ Zij zijn gedreven mensen met kennis van zaken

❖ Bij kwb kan je een gps toestel ontlenen indien jullie dit niet 
ter beschikking hebben  = is altijd correcter om de 
coordinaten uit te zetten

❖ Zorg dat jullie controlepunten bemand zijn zodat de 
groepen niet ‘verloren’ lopen

❖ Indien jullie nog vragen of opmerkingen hebben … wij 
kunnen u met een deskundige(n) in contact brengen.  Laat 
gerust iets weten


