Wat heb je nodig om Geocache te spelen?
Begin met een account aan te maken op www.geocaching.com. Dit gaat het handigste op een PC
maar kan ook op een mobieltje. Download vervolgens de apps geocaching en adventure labs (zie
voorbeeld hieronder) op je telefoon en log in in met hetzelfde account.

De eerste mystery kun je thuis uitrekenen. De eindcoördinaten kun je daarna vinden met de app van
Geocaching. Als je een account hebt aangemaakt en die zowel op PC als in de app gebruikt, werken
die mooi samen. Voor de Adventure Lab Cache is in ieder geval een smartphone met een databundel
nodig. Je moet onderweg een filmpje bekijken en de app werkt ook alleen online.

Hier kun je de caches vinden!

Staan nu 3 caches live, een vierde is nog in ontwikkeling. Zodra deze live gaat kun je deze ook weer
hier vinden.

•
•
•
•

Eem mystery cache
Een Adventure Lab Cache
Een bonus cache voor de bovenstaande Adventure Lab, ook een mystery
Een earth cache (gepland, nog niet gerealiseerd)

De mystery cache “De verdwenen watermolen van Wolfswinkel”.
Een mystery heeft als belangrijkste eigenschap dat de werkelijke coördinaten niet bekend worden
gemaakt. Het symbooltje met een vraagteken op de kaart geeft dus ook niet aan waar hij werkelijk
ligt, alleen waar dat in de buurt is.
Wel is er een vragenlijst waarvan de antwoorden een cijfer opleveren. Die cijfers vormen de
werkelijke coördinaat. Hieronder zal ik de vragenlijst van deze cache opnemen zodat jullie zien hoe
dat werkt. Daarin komt regelmatig het woord ‘stapeltellen’ voor, en ik zal dat even uitleggen.
Bijvoorbeeld het jaartal 1381 stapeltellen: 1381 = 1+3+8+1 = 13. Dat is nog steeds meer dan een
cijfer dus doen we het nog een keer 13 = 1+3 = 4.
Met woorden komt daar een stapje bij. Elke letter krijgt een getal gelijk aan z’n plek in het alfabet,
dus a=1, b=2 en z=26. Het woord Kadaster wordt dan 11+1+4+1+19+20+5+18=79 = 7+9 = 16 = 1+6 =
7.
De mystery “De verdwenen watermolen van Wolfswinkel”:
https://www.geocaching.com/geocache/GC98E88_de-verdwenen-watermolen-vanwolfswinkel?guid=a18e6459-b976-4f63-8c33-271a3d4ae2a5

De Adventure Lab Cache “Rondje Wolfswinkel”
De Adventure Lab Cache (ALC) is een zeer recente nieuwe cache-vorm. Kenmerkend is dat er niets
fysieks in het landschap wordt aangebracht, ook geen logrol. Alles vindt plaats in de app.
De ALC bestaat uit een vijftal waypoints. Aangekomen bij het eerste waypoint, krijg je een vraag te
zien. Die vraag komt niet eerder omdat de app de ingebouwde GPS van de smartphone checkt en de
vraag pas lanceert als je je binnen enkele tientallen meters (instelbaar) van het waypoint bevindt.
Het antwoord is te vinden in de buurt van het waypoint (denk aan: huisnummer, aantal eiken voor de
boerderij, naam bij standbeeld) en geef je in de app. Is dit goed, dan krijg je een ‘felicitatiescherm’
met eventueel wat extra info en/of een bonusgetal te zien en kun je door naar het volgende
waypoint. Heb je ze alle vijf goed beantwoord, dan heb je deze ALC volbracht.

Alleen online bekijken van de mystery “Rondje Wolfswinkel”:
https://www.geocaching.com/geocache/GC98TH4

De Adventure Lab Cache is alleen in de app te bekijken, het handigste met deze QR-code:

Of via: https://adventurelab.page.link/H7ZE

Bonuscache “Rondje Wolfswinkel”, behorende bij de Aventure Lab Cache.
Heb je al de vragen van de ALC goed beantwoord dan verschijnt er een scherm met extra informatie
met coördinaten.

Earthcache “Het Dommeldal”
Nog in ontwikkeling, nadere informatie volgt

