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Een zomer lang zonder
MetaWijzer ... niet omdat
er niets te melden was,
maar omdat de redactie
het helaas druk had met
andere zaken. Nu wordt
de draad gewoon weer
opgepakt, en lukt het
hopelijk weer om iedere
maand iets interessants
te melden over MetaCaching en de VNG.
Veel leesplezier, en: heb
je opmerkingen, aanvullingen of vragen bij deze
MetaWijzer, mail dan
gerust.
Groetjes, Fanny
teamaragorn@hetnet.nl
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Meer caches zoeken via
MetaCaching
De teksten op de site moeten worden aangepast en
dat gebeurt binnenkort. Sinds enkele weken zijn er in
Nederland namelijk niet alleen GeoCaches, TerraCaches en QualityCaches. Ook globalcaches kunnen
nu gelegd en gevonden worden.
Het MC-team kreeg het verzoek om de globalcaches
in de metabase op te nemen. Dat was een lastige
vraag, want wij willen aan de ene kant een onbevooroordeeld overzicht van alle Nederlandse caches
geven en aan de andere kant de belangen van alle
Nederlandse cachers in de gaten houden.
Voortbestaan van het cachen in Nederland
Grootste belang lijkt ons dat de Nederlandse cacher
kan blijven cachen. Caches in natuurgebieden zijn bij
veel cachers populair en kunnen alleen maar blijven
bestaan wanneer de plaatsers zich aan de regels van
de beheerders houden: toestemming vragen voor
een cache is hiervan de belangrijkste. Illegale caches
van GC en TC hebben in het verleden gezorgd voor
grote problemen, en nog steeds zijn er natuurbeheerders die hierdoor – ook jaren later – geen caches
op hun terrein willen hebben.
Globalcaches hebben in dit opzicht de schijn tegen.
Handelsmerk van de site is namelijk dat er geen controle vooraf is. Globalcaches horen volgens de regels
wel toestemming te hebben maar de plaatser weet
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van tevoren dat niemand kijkt of de toestemming er inderdaad is. De tijd zal moeten
leren of degenen die een globalcache plaatsen dan toch keurig toestemming regelen.
Kritiek
Op de werkwijze van globalcaching is de laatste maanden van veel kanten kritiek
geweest. Altijd speelt de vrees mee dat een illegaal geplaatste globalcache veel
grotere gevolgen kan hebben dan het verwijderen van die éne cache, als hij ontdekt
wordt door de beheerder. Op dat moment kan een natuurorganisatie namelijk ook
besluiten dat àlle caches op hun terreinen weg moeten. Dit is een ontwikkeling die
volgens ons geen enkele cacher wil. De leden van het MC-team in ieder geval niet!
En dus willen wij ook niet dat de metabase de indruk wekt dat MC wildgroei steunt.
Daarom hebben wij besloten om voorlopig niet alle globalcaches in de metabase op
te nemen. Caches zonder ‘echte’ cache aan het eind, zoals virtuele caches, willen wij
binnenkort wel in de overzichten aanbieden. Toestemming speelt bij zulke caches
bijna nooit een rol. Bij de andere caches wachten we even af. Over een tijd zien we
misschien dat we te voorzichtig zijn geweest, omdat in de praktijk blijkt dat ook
globalcaches met oog op de regels geplaatst worden – of als dat niet gebeurt, dat de
mensen achter globalcaching probleemcaches snel archiveren.
Bevooroordeeld of onbevooroordeeld?
We nemen dus niet zomaar alle globalcaches op in de metabase, terwijl we dat wel
doen voor GC, QC en TC. Zijn we daarom bevooroordeeld? Wij denken van niet.
Voor ons lijkt het juist onmogelijk om ònbevooroordeeld te zijn als je een site hebt die
op twee poten rust: aan de ene kant een overkoepelende database om caches uit te
zoeken (zoals MC die als eerste gestart is) en aan de andere kant de mogelijkheid
om caches op dezelfde site te publiceren. Door zulke vermenging kijk je niet objectief
naar de ‘eigen’ caches. Wij proberen juist wel iedere cachingsite op dezelfde manier
te beoordelen!

Race mee met een MC-TB
Op het MC-forum heeft *BaJo* vorige maand voorgesteld om MetaCaching meer bekend te maken door
het organiseren van een TB-race. Elke TB die meedoet
krijgt informatie over MetaCaching mee. Cachers die MC
een goed initiatief vinden en de TB verder laten reizen,
kunnen bij de race aanhaken door zelf ook een TB met informatie op pad te sturen.
De plannen zijn nog niet definitief en er is ook nog geen begin- en einddatum
vastgesteld. Dus heb je zelf ideeën die passen bij zo’n TB-race, laat het dan horen
op het MC-forum of via een mail naar post@metacaching.nl.
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COME
In het weekend van 25 tot 27 september werd in Kessel (Limburg) een bijzonder
event gehouden. Al eerder, in september 2007, werd het Geofort Crossover Event
georganiseerd door cachers van GC en TC gezamenlijk. Nog een stapje verder ging
het COME (Cross Over Main Event): hieraan droegen in de organisatie cachers van
GC, TC èn QC hun steentje bij.
Site-overschrijdend en internationaal
Zestien cachers van allerlei pluimage, onder wie vier Duitsers, maakten het hele
event mee en daarnaast waren er op zaterdag nog ongeveer tien extra bezoekers.
Kleinschalig dus, maar daarom niet minder succesvol. Het weer werkte dan ook
fantastisch mee, en was niet alleen ideaal om te cachen – de BBQ was bijzonder
geslaagd.
Vanuit GC was er een stadscache en een Spongebob kindercache, TC had drie
natuurwandelingen in petto en van QC mochten de cachers een flinke tocht langs de
Maas maken. Voor elk wat wils!

Genoeg te beleven in de omgeving van Kessel:
zowel de Maas als het Heldens Bos zijn in de buurt
Goed initiatief
Hoewel MetaCaching niet als organisatie bij het event betrokken was hopen we toch
dat het vaker zal gebeuren: een event of een andere caching-activiteit die door meer
sites gedragen wordt. Het is alleen maar goed als cachers buiten hun eigen hokje
kijken. Het is precies waar MetaCaching voor staat! Dus organisatoren, ga zo door.
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Waarderingen en zo
Sinds het verschijnen van de laatste MetaWijzer (juli
2009) zijn er weer veel caches bijgekomen, en gelukkig
ook veel waarderingen en cache-afstanden.
Van de ruim 8600 caches (was 8100) in de metabase is
nu van meer dan 3500 de afstand bekend (was 3250).
Meer dan 2750 caches hebben nu minstens één
waardering gekregen (was 2300). Help ook mee om de
metabase nog waardevoller te maken en waardeer de
caches die je gedaan hebt (controleer dan meteen even
of de cache-afstand al bekend is). Alvast bedankt!

4

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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