
 

 
  

Wereldwijde bezoekers 

Wat is geocaching? 

Geocaching is een schatzoekspel in de echte wereld, gebruik makend van GPS-ontvangers. Deelnemers 

navigeren naar een specifieke set van GPS coördinaten en doen dan een poging de geocache (container) 

te vinden die op die locatie is verstopt. 

Waar liggen geocaches? 

Over de gehele wereld zijn geocaches te vinden. Het is gebruikelijk voor geocachers om caches te 

verstoppen op plaatsen die belangrijk zijn voor hen en zo een speciale interesse of vaardigheid van de 

plaatser tonen. Deze locaties kunnen heel divers zijn. Ze kunnen in het plaatselijke park zijn, onder 

water, aan het eind van een lange en mooie wandeling of gewoon langs de straat. 

Over de hele wereld zijn er meer dan 2,8 
miljoen caches verstopt. Zo liggen er in Europa 
ook velen. In Nederland zijn er ook genoeg te 
vinden. Het aantal geregistreerde spelers is 10 
miljoen. 

 

  
 

Op www.geocaching.com is het mogelijk om een cache te plaatsen met coördinaten en een bijschrift 

met de geschiedenis van de locatie, of wat er op de desbetreffende locatie te zien of te beleven is. 

 

Voorbeeld van een logboek van het aantal bezoekers van een cache. 

http://www.geocaching.com/


 

 
  

Soorten geocaches 

Traditional cache 

 

Een traditional cache is de originele cache variant. Het is meteen ook de meest 
evidente variant. Traditional caches bestaan uit een container die verstopt is 
op de opgegeven coördinaten. De grootte van de container kan verschillen 
maar elke containers zal steeds minimaal een logboekje bevatten. Grotere 
containers bevatten mogelijk ook ruilspulletjes en trackables.  

 

Mysterie- of puzzelcaches 

 

De "verzamelbak" onder de cachesoorten. Deze vorm van caches kunnen al-
dan-niet ingewikkelde raadsels bevatten die moeten worden opgelost om de 
eindcoördinaten te bepalen. Door de toenemende creativiteit onder de 
geocachers is deze soort ook de kraamkamer van nieuwe en unieke 
uitdagingen.  

 

Multi-cache 

 

Een multi-cache (multi) bestaat uit twee of meer locaties, de eindlocatie is een 
fysieke container. Er zijn vele variaties, maar de meeste multicaches hebben 
een hint om de tweede cache te vinden, en de tweede cache heeft hints om de 
derde te vinden, enzovoort. Een offset cache (waarbij je naar een locatie gaat 
en daar hints krijgt naar de werkelijke cache) wordt beschouwd als een multi-
cache. 

 

 

De wandel route 

Alleen bij een multi-cache is er een specifieke route. Voor de andere cache soorten bepaald de 

cacher waar hij heen gaat en welke cache hij wil bezoeken. Dus plaats een cache en geocachers 

zullen komen Wereldwijd 

 


