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Functies binnen Metacaching:
Waarderen

Nieuw op Metacaching:
Chat
Waardering verbeterd

Beste cachers,
Dit is de tweede nieuwsbrief die uitkomt voor Metacaching. Het weer
van de afgelopen maand heeft veel
mensen weer naar buiten gelokt om
te cachen. Ook wij zijn de afgelopen
maand weer druk bezig geweest.
Een cache die we afgelopen maand
hebben we gedaan, willen we in het
bijzonder benoemen. Ik wil dit als
terugkomend onderdeel nieuwsbrief
terug laten komen. Maar dit is een
onderdeel waar de lezers aan bij
kunnen dragen door een bijzondere
cache in te sturen met daarbij een
verhaal hoe jullie en waarom jullie
deze cache bijzonder vonden.

Cache van de maand:
Rondje Westerwolde (SE2008)

Ontwikkelingen:
Download zoekresultaten
Geotools

Lid worden
Deze maand “Rondje Westerwolde
… (SE2008)”
Met onze ervaring van dit rondje.
Ook weer wat extra aandacht voor
nieuwe ontwikkelingen op de website.

Kijk ook eens op de website
www.metacaching.nl na het lezen
van de nieuwsbrief. Mis je iets op de
website laat het weten. Als het mogelijk is, wordt het toegevoegd.

E-mail: metacaching@grasnet.com
©2009 - Metacaching.nl

Waarderen cache
Sinds kort is de snelste manier om bij de te waarderen caches te
komen via de hoofdpagina. In het welkomsttekstblok is een link
toegevoegd die je rechtstreeks bij de gevonden/te waarderen
caches brengt van dit jaar.

Vervolgens kom je in onderstaand overzicht. Hier kan je zien welke caches je hebt gewaardeerd en
welke je nog kan waarderen.

Als je de waardeer cache klikt, wordt er een nieuwe pagina geopend waar je de cache kan waarderen. Het waarderen is opgebouwd uit drie onderdelen:
Beschrijving/puzzel:
Hier kan een beoordeling geven van de
Cache pagina/puzzel.
Route/omgeving:
Hier kan een beoordeling gegeven worden
van de gelopen route (multi) of van de omgeving (traditional) of natuurlijk een combinatie.
Container:
Hier kan de originaliteit van verstoppen of het containerformaat beoordeeld worden.
Verder mag je natuurlijk ook een geheel eigen invulling geven aan het waarderingssysteem. Het is
een anoniem systeem en je zal als zodanig dus ook niet door een cache eigenaar op je waardering
kunnen worden aangesproken.
Met de button “waardeer” wordt je waardering vastgelegd in het systeem.

Nieuw op Metacaching
Wat is nieuw op de site en wat kan je binnenkort verwachten. Er verandert
veel en er worden steeds nieuwe functies toegevoegd. Dit is echter niet
mogelijk zonder medewerking van alle gebruikers en leden van de website. Laat weten als je iets mist op de website, wat je zelf en medecachers
kunnen gebruiken. Als het technisch mogelijk is en het is niet in strijd met
de regels, zal het zeker worden toegevoegd.
Chat
Van verschillende kanten werd er gevraagd om een chatmogelijkheid. Sinds kort is deze mogelijkheid er. In de chat kan je in het publieke gedeelte chatten of in een privégedeelte.
In het publieke deel kan iedereen chatten en is het ook te lezen voor iedereen.

In het privégedeelte kan je met een
aantal personen chatten om bijv. een
cache afspraak te maken. Denk er hierbij aan dat je het vinkje bij de juiste personen aanvinkt. Zo ziet ook de andere
kant je berichten. (zie screen shot)
Alleen de uitgenodigde mensen kunnen
de gesprekken lezen. Mochten er vragen zijn of mis je iets, stel het voor in
het forum. Als het mogelijk is gaan we
het mogelijk maken.
Waardering verbeterd
De mogelijkheid om caches te waarderen was er al. Sinds kort is er de mogelijkheid om direct vanuit
de startpagina hier naar toe te gaan. Als je geregistreerd en ingelogd bent, zal je direct de gevonden
caches van dit jaar te zien krijgen. Een hele verbetering ten opzichte van de oude versie. Deze was
moeilijk te vinden. Op deze manier willen we het waarderen een belangrijke plaats op de website
geven.
Cache van de maand
Nieuw in deze nieuwsbrief is de cache van de maand. Geregistreerde leden kunnen een cache opsturen om hiervoor in aanmerking te komen. Dit hoeven geen caches te zijn die deze maand gelopen
zijn, maar wel caches die wat extra’s toevoegen aan het huidige aanbod van caches. Hierbij is alle
hulp welkom. Als eerste heb ik de aanzet gegeven. Op de volgende pagina volgt daarom een sfeer
impressie van onze fietstocht door het Groningse land.

Cache van de Maand
Rondje Westerwolde ….. (SE2008)
de bonus GC19ZQG

Voor ons weekje vakantie stond deze op de verlanglijst. Onze dochter van 5 jaar wilde al tijden een
echte fietscache doen. Dit leek ons een hele geschikte om mee te beginnen. Doordat er na ongeveer
elke 1 tot 1.5 km een “micro”, zoals het kleinste lid van ons team ze noemt, gevonden moet worden,
is het een fietstocht die afwisselend is. De diverse tussenpunten zorgen ervoor dat je ongemerkt 30
kilometer wegfietst.
Op 26 april zijn we om ongeveer 10 uur op de
fiets gestapt. De route gaat voornamelijk over
paden die niet toegankelijk zijn voor auto’s dus
dat zorgt dat je door een rustige omgeving
fietst. Na een kwartiertje kwamen bij het eerste
punt aan. Even de juiste plek opzoeken en aan
de hand van de hint werd de “micro” snel gevonden.
Dit belooft wat. Als de rest er net zo verzorgd bij
ligt, moet het vinden van de punten geen probleem vormen. Dus snel op naar het volgende
punt. En ook hier lag alles er netjes bij. Zo werden alle (apart logbare) tussenpunten bezocht
en snel gevonden.
Door alle bankjes die langs de route staan, kan er regelmatig een rustpauze in gelast worden. Na
punt 15 was het tijd voor de lunch. Een picknicktafel werd opgezocht en we hebben daar lekker in de
zon gegeten.
Na de lunch was het tijd om de laatste punten langs te gaan. Na het laatste punt konden we op een
bankje het eindcoördinaat uitrekenen en daarna op naar de bonus.
Na ongeveer 5 uur fietsen konden we onze naam bijschrijven in dit mooie rondje Westerwolde op de
fiets.
“De knoalsters”, bedankt voor dit mooie rondje.

Huidige functionaliteiten website verbeteren.
De eerste prioriteit ligt nu op het verbeteren van de huidige functionaliteiten. Er is de eerste maanden
hard gewerkt aan de website en er is veel functionaliteit toegevoegd. Hier zijn altijd verbeteringen
nodig die we aan de hand van jullie input kunnen gaan uitvoeren. Dus zien jullie op dit moment ergens mogelijkheden voor verbetering, geef het door via email of op het forum en er zal naar gekeken
worden.
Download zoekresultaten
Er is veel vraag naar een mogelijkheid om zoekresultaten te kunnen downloaden. Daar zitten nogal
wat haken en ogen aan. Er wordt nu gekeken naar een mogelijkheid om beperkte gegevens beschikbaar te stellen. Via de website en de nieuwsbrief worden jullie hierover op de hoogte gehouden .
Geotools
Op de website wordt een plek ingericht waar diverse tools die cachers kunnen gebruiken bij het oplossen van puzzels of caches een plek vinden. Er kan gedacht worden aan projecties, snijpunten,
tekstconversies, morse enz. Via de website en de nieuwsbrief worden jullie hierover op de hoogte
gehouden.

Lid worden VNG
Iedere cacher kan lid worden van de VNG. Meld je aan via onderstaande link en maak 10 euro over
op rekening 452304113 t.n.v. C.R. Peeters in Eindhoven. Vermeld bij de betaling VNG en je accountnaam. Zodra de betaling binnen is ben je officieel lid en kun je posten en meebeslissen in het besloten gedeelte van het forum. Je kunt je hier aanmelden als lid.

