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VNG nu en straks
Hier is-ie dan: de derde
nieuwsbrief van MetaCaching en de VNG.
Wij, het MC-team, vonden dat het beestje wel
een naam verdient. Dat
is MetaWijzer geworden.
Samen met de naam is
ook de redactie veranderd. Vanaf deze plaats
bedanken we Roland
(Team Grasspy) voor zijn
inzet. Het is een uitdaging om de volgende
nieuwsbrieven ook zo
goed te blijven vullen!
Daarvoor kunnen we
jullie hulp best gebruiken.
Heb je iets te melden, of
heb je een vraag of een
tip: geef het door en ik
probeer er iets mee te
doen.

OK, we zijn nu een paar maanden aan de gang. In de
eerste weken is er vooral veel energie gestoken in
het opbouwen van de metabase en de metasite.
Als je www.metacaching.nl bezoekt wil je tenslotte
iets kunnen doen.
Uitzoeken en waarderen
Dat kan nu: je kunt op allerlei manieren caches
uitzoeken. Het is ook makkelijk om gecombineerd
caches van GC, QC en TC uit te zoeken.
Caches uitzoeken is één belangrijke poot, caches
waarderen is de andere. Want Nederland ligt vol met
caches die beslist niet allemaal gelijk zijn. Als je bij
het uitzoeken al eisen hebt gesteld aan de regio, de
cache-afstand, het type cache enz. kun je nog steeds
een flinke lijst aan caches overhouden. Dan is het
handig om ook te kunnen zien wat je medecachers
ervan vonden. Smaken verschillen natuurlijk, maar
vaak is het zo dat wat de één goed vindt, de ander
ook bevalt.
Veel cachers kunnen dus iets hebben aan de zoeken waarderingsfuncties van MetaCaching. Het past
helemaal bij het doel van de VNG: dingen doen die
nuttig en handig kunnen zijn voor àlle cachers. Maar
VNG en MetaCaching is (of blijft) niet hetzelfde!

Groetjes, Fanny
teamaragorn@hetnet.nl
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VNG wordt méér dan MetaCaching
De metasite is nog niet af. Ideeën genoeg, en verder
wordt het tijd om alle handigheidjes die er al zijn op een
logische plek te krijgen. Daar gaan veel uren in zitten en
toch willen we ook beginnen met brainstormen over
andere verenigingsactiviteiten.
Het is namelijk vanaf het begin de bedoeling geweest
om onder de paraplu van de Vereniging van Nederlandstalige Geocachers méér te gaan doen dan alleen
het aanbieden van de metasite. Wat precies? Dat hangt
af van de VNG-leden.
Binnenkort komt op het MetaForum een enquête waarin
het MC-team wat ideeën op een rijtje zal zetten. De leden kunnen laten weten wat zij
belangrijk vinden, en natuurlijk kunnen zij het lijstje aanvullen met eigen ideeën.
Moet de VNG groeien?
Sinds de start van www.metacaching.nl zijn heel veel cachers ‘op bezoek’ geweest.
Daarvan hebben zich ongeveer 400 mensen geregistreerd. Registreren is gratis, je
wordt dan MC-gebruiker en kunt alle zoekopties en waarderingsmogelijkheden
gebruiken. Maar een MC-gebruiker is niet automatisch VNG-lid.
Er zijn nu iets meer dan 20 VNG-leden, die allemaal 10 euro hebben bijgedragen. Bij
40 leden zijn de kosten voor de metasite gedekt. Komen er meer leden, dan kunnen
we als VNG extra dingen gaan doen die geld kosten. Wil je dus een actieve
vereniging, meld je dan aan als lid!
Een grote vereniging maakt ook meer indruk. Natuurlijk zeggen aantallen niet alles
maar het wekt bij buitenstaanders vertrouwen wanneer de VNG een grote groep
cachers aan zich kan binden.

5 redenen om VNG-lid te worden
•
•
•
•
•

Je helpt mee om www.metacaching.nl in de lucht te houden
Je kunt meebeslissen over andere VNG-activiteiten
Je laat zien dat geocaching kan zonder hokjesdenken
Je wilt graag toekomst voor geocaching, met nieuwe initiatieven
Je bent eigenwijs, net zoals alle andere VNG-leden!

Meld je aan via de link op www.metacaching.nl → Vereniging en maak 10 euro over
op rekening 452304113 t.n.v. C.R. Peeters in Eindhoven. Vemeld bij de betaling
VNG en je accountnaam. Zodra de betaling binnen is ben je officieel lid.
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Maak ook reclame voor MetaCaching !
In Nederland zijn duizenden cachers actief. Daarvan komt maar een klein deel op de
forums van MC, GC, QC en TC. Er zijn dus veel cachecollega’s die nog nooit van
MetaCaching gehoord hebben en niet weten wat het te bieden heeft.
De makkelijkste manier om veel cachers te bereiken is ... natuurlijk via de caches!
Als je een cache vindt
In iedere cache die je vindt kun je een MC-visitekaartje achterlaten. De cachers na
jou kunnen het kaartje meenemen of de URL van MetaCaching overnemen. Op de
metasite staat een voorbeeld: www.metacaching.nl/mailing/visitekaartje10.pdf.
Als je de cache die je gevonden hebt gaat waarderen op de metasite (vooral doen!)
kun je een sticker met je sterrenwaardering voor beschrijving/puzzel, route/locatie en
cache in het logboek plakken: www.metacaching.nl/mailing/waarderingssticker.pdf.
Als je een cache op internet logt
Bij GC en TC kun je de URL van MetaCaching in je log vermelden:
[url=http://www.metacaching.nl]www.metacaching.nl[/url]
In je internet-log wordt dit de hyperlink www.metacaching.nl.
Vooral als de cache goed bevallen is is het voor de plaatser leuk als je je sterrenwaardering in de log zet, bijvoorbeeld zó:
Waardering op [url=http://www.metacaching.nl]www.metacaching.nl[/url]:
Beschrijving/ Puzzel [b][red]***[/red][/b]**
Route / Locatie [b][red]***[/red][/b]**
Cache [b][red]***[/red][/b]**
In je internet-log zie je dan:
Waardering op www.metacaching.nl:
Beschrijving / Puzzel *****
Route / Locatie *****
Cache *****
Als je zelf caches geplaatst hebt
Bij GC kun je op de cachepagina een MetaCaching-banner zetten waarin automatisch de gemiddelde waardering voor je cache wordt bijgehouden. Kijk voor de code
op de metasite (www.metacaching.nl/ranking/Default.aspx).
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