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Help mee bij de database
Net voor de zomervakantie is er weer een verse
MetaWijzer, de nieuwsbrief van MetaCaching
en de VNG.
De maand juni is voorbij
gevlogen. Voor buitenstaanders lijkt het alsof er
weinig gebeurd is maar
achter de schermen is
druk gewerkt.
Na enige technische problemen met het inlezen
van nieuwe GC-caches
zijn we zo ver dat we
goed up-to-date kunnen
blijven. Daardoor kan
team De Voortrekkers de
FTF-lijst weer regelmatig
bijwerken. Zo kunnen bij
MC ook de statistiekenliefhebbers hun hart ophalen.
Groetjes, Fanny
teamaragorn@hetnet.nl

Een groot gedeelte van de database van MC wordt
automatisch gevuld. Met (nieuwe) caches en met
recente logs van GC, QC en TC.
Een kleiner gedeelte is afhankelijk van de inzet van
de gebruikers van de metasite. Het gaat hierbij om
zaken als afstanden, labels en waarderingen voor
caches. Wat heeft het voor nut en wat kun je zelf
doen om te helpen?
Cache-afstanden
Veel cachers willen – vooral bij het doen van een
multicache – graag weten hoe lang de tocht is.
Daarvoor kunnen allerlei redenen zijn: niet iedereen
in het gezelschap (bijvoorbeeld kinderen) kan of wil
lang lopen; of er is beperkt tijd om te gaan cachen.
Bij QC en TC staat de afstand standaard in de
cachebeschrijving, bij GC wordt dit niet geëist en
bovendien wordt het bij GC.com niet geregistreerd.
Om caches te kunnen uitzoeken op afstand is het
belangrijk om van veel caches de afstand te weten,
anders is de selectie niet erg compleet.
Momenteel (30 juni 2009) is het zo dat van iets meer
dan 3250 caches in de metabase de afstand bekend
is. Op een totaal van ruim 8100 caches zijn we dus
op de goede weg! Sowieso zal de 100% nooit
gehaald worden omdat het bij veel mysterycaches
niet de bedoeling van de eigenaar is dat de afstand
bekend wordt.
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Het MC-team probeert van alle nieuwe GC-caches de
afstanden zoveel mogelijk in te voeren. Heeft een cacheeigenaar de afstand opgegeven in de beschrijving, dan wordt
die gebruikt. Bij traditionals kan de afstand afgeschat worden
op de kaart, en soms geven ook vinders informatie in hun log.
Toch blijven er nieuwe caches over waarbij de afstand zo niet
te schatten is, en natuurlijk zijn er heel veel oudere caches
waarvoor de informatie niet bekend is. Hierbij is de hulp van
MC-gebruikers erg welkom!
Hoe kun je helpen?
Als je via MC caches uitzoekt kun je in de tabel of op de kaart (tekstballonnetje van
de cache) zien of er een afstand bekend is. Zo niet, geef die dan achteraf door via
Zoek → Zoek op attributen → Geef cache afstand in. Op 0,5 km nauwkeurig is
voldoende voor de database. Nauwkeuriger (tot op 0,1 km) mag natuurlijk.
Via Zoek → Zoek op attributen → Geef cache afstand in kun je bovendien een kaart
oproepen van caches waarvoor nog geen afstand bekend is. Daarop zie je misschien
caches die je al hebt gedaan en waarvan je de afstand nog weet. Geef maar door!
Heb je een cache gedaan waarvoor de afstand wel is opgegeven maar volgens jou
niet klopt, dan kun je dat ook op dezelfde pagina doorgeven.
Cache labels
Voor cachers die een speciale categorie caches willen doen zijn de cache labels
bedacht. Inmiddels zijn er 8 verschillende: boot/kano-caches, CoCa-caches, fietscaches, hondvriendelijke caches, TB-hotels, kindercaches, nachtcaches en stadscaches. De grootste groep is Fietscaches, met bijna 100 stuks.
Wat kun je zelf doen?
Je kunt de bestaande lijsten aanvullen via Zoek → Zoek op attributen → Geef cache
een label. Als je wilt kun je ook een nieuw label aanmaken en dat aan caches geven.
Waarderen
Bij TC is het waarderen van een cache ingebakken in het loggen; bij QC is het een
standaard optie. Bij GC.com bestaat waarderen niet, het is wel mogelijk om aan
caches die je heel goed vindt een Geo d’Or toe te kennen via GC.nl – als je
tenminste minstens 60 caches gevonden hebt. Via MC bieden we de mogelijkheid
om alle caches die je gevonden hebt te waarderen, ook de minder goede.
Op een totaal van ruim 8100 caches (30 juni 2009) zijn nu meer dan 2300 caches
gewaardeerd. Dat klinkt helemaal niet gek, maar meer waarderingen zijn erg welkom.
Ongeveer 2000 van de gewaardeerde caches hebben namelijk cijfers gekregen van
slechts één cacher. Meer waarderingen per cache zorgen ervoor dat de cijfers niet
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afhangen van de smaak van één persoon. Ook zijn in Zeeland en in het noorden van
Nederland relatief weinig caches gewaardeerd.
Wat wel meevalt is dat tot nu toe beslist niet alleen de goede caches gewaardeerd
zijn. Ca. 10% heeft een gemiddelde waardering van 4 of hoger maar ongeveer 20%
heeft een waardering van minder dan 2. Dat betekent dat je de opgegeven
waardering echt kunt gebruiken om de leuke caches eruit te halen.
Zelf bijdragen
Via de startpagina kun je in het blok rechts (boven de recente
forumberichten) kiezen voor Waardeer jouw gevonden
caches!. Je krijgt dan een overzicht van de GC-caches die je
als laatste gevonden hebt. Caches kun je daar waarderen op
beschrijving/puzzel, route/locatie en de container. Wil je
caches van QC of TC waarderen, of oudere GC-caches, kies
dan Statistieken → Gevonden caches in Nederland en vul je
nickname en GC/QC/TC in. De cijfers die je al gegeven hebt
staan in het overzicht (en kun je achteraf niet meer veranderen!).
FTF-ranglijst
Voor de GC-caches wordt bijgehouden wie de eerste, tweede en derde vinder is; en
dit wordt verwerkt in de FTF-ranglijst. Dit wordt door team De Voortrekkers verzorgd.
Een steentje bijdragen
Ga je op jacht voor eremetaal, geef dan in je log duidelijk aan of je goud, zilver of
brons hebt. De logs staan bij GC niet altijd in de goede rangorde. Wat ook handig is:
de juiste volgorde doorgeven via Statistieken → FTF ranglijst. Hier staat een link naar
de lijst van caches waarvoor de rangorde nog niet (helemaal) is ingevoerd. Klopt een
FTF/STF/TTF toekenning achteraf niet, dan kun je mailen naar De Voortrekkers.

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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