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Heb jij een leuk Extraatje?
Het is herfst. Buiten is
dat goed te zien en ook
op de metasite zijn we
sinds kort in herfstsfeer.
De fotocarrousel is opnieuw gevuld; op veel
foto’s zijn de paddenstoelen en herfstkleuren
die dit seizoen zo mooi
maken uitgebreid te bewonderen. Natuurlijk is er
ook plaats voor ‘zomaar’
wat cachefoto’s die in het
najaar gemaakt zijn.
En als het winter wordt?
Dan staat een set èchte
winterfoto’s klaar. Net als
de herfstfoto’s in Nederland gemaakt, dus wie
weet welke bekende
plekken je ziet.
Groetjes, Fanny
teamaragorn@hetnet.nl

Helemaal rechts in het menu op de site staat het
kopje ‘Extra’. Bijna verstopt! Toen de metasite werd
opgezet was het de bedoeling om hier allerlei handigheidjes bij elkaar te brengen die door cachers zelf
gemaakt zijn. Denk aan macro’s voor GSAK, of
aan programma’s voor op de PDA om bijvoorbeeld
te decoderen of snijpunten van lijnen te berekenen.
Er zijn heel veel cachers met programmeertalent die
voor zichzelf zulke tools ontwikkeld hebben. Waarom
zou je ze niet delen met collega’s?
Zet het bij ‘Extra’!
Heb je tools voor cachers die anderen van je mogen
gebruiken, stuur dan een mailtje naar het MC-team
via post@metacaching.nl. We spreken dan met je af
hoe we je programma’s beschikbaar kunnen maken
op de metasite.

Nieuwe inleesroutines
Logs van GC gaan we vanaf deze week op een
andere manier inlezen. Als het goed is merk je er
helemaal niets van, hoogstens kan het zijn dat net
gelogde caches wat sneller in de overzichten
verschijnen.
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COME again
In aanvulling op het artikel in de
MetaWijzer van oktober kregen we
van de COME-organisatie de enige
echte bezoekerscijfers voor het event.
Er waren 13 kampeerders waaronder
6 Duitsers en in totaal 32 bezoekers
waaronder 9 Duitsers en 2 Belgen.
Het was dus een grensoverschrijdend
event in meerdere opzichten. Team
De Zaanhoeve, bedankt voor de informatie.

FTF-ranglijst
De ranglijst voor goud, zilver en brons bij GC-caches wordt bijgehouden door Team
De Voortrekkers. Invoeren van FTF/STF/TTF in de metabase gebeurt handmatig.
Daardoor kan het soms even duren voordat de resultaten voor de nieuwste caches in
de ranglijst verwerkt zijn. Het streven is om dat in ieder geval binnen drie tot vier
dagen te doen.
Zelf gegevens doorgeven
Als je net een FTF gescoord hebt kan het
moeilijk zijn om een paar dagen te wachten
totdat deze in je lijst verschijnt. Veel cachers
vragen daarom een correctie aan. Dit kan via
Statistieken → FTF ranglijst; ga hier naar de
lijst van caches waarvoor de eerste logs nog
niet toegekend zijn. Maar ... ook het
verwerken van de correcties is handwerk. Het
kan nog steeds even duren voor je FTF
verschijnt.
Stuur je de gegevens voor een cache zelf door, dan help je ons enorm door dat pas
te doen wanneer alledrie de podiumplaatsen bekend zijn. Vanzelfsprekend zorg je
ervoor dat er geen foutjes in zitten. Helaas is de software niet geschikt om
podiumplaatsen aan meerdere teams toe te kennen. Vind je samen met collegacachers als eerste de schat, dan zullen jullie onderling de ‘prijzen’ moeten verdelen.
Maar het FTF-gevoel neemt niemand jullie af ...toch?
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Nieuwe fotocarrousel
Ieder jaargetijde heeft zijn eigen charme, eigenlijk is het altijd leuk om te cachen. Wil
je tijdens het uitzoeken van caches alvast in buitenstemming komen, dan zit je goed
bij MC. We hebben nieuwe foto’s gezocht voor de fotocarrousel, en zijn van plan
deze per drie maanden te wisselen. Zo is de site altijd in seizoensstemming.
Eigen foto’s welkom
Veel cachers maken foto’s als ze op pad gaan. Vaak
voor zichzelf, soms om bij de logs op internet te plaatsen. Iedereen heeft daarbij wel exemplaren die favoriet
zijn.
Je mooiste foto’s kun je nu ook laten zien bij MC. Mail
ze, liefst in origineel formaat, naar post@metacaching.nl.
Wij zetten ze dan om naar de goede grootte en voegen
ze toe aan de fotocarrousel.
Voorlopig zijn we op zoek naar Nederlandse herfstfoto’s.
Of, dan kan ook, foto’s die met cachen te maken hebben
en in de herfst zijn gemaakt. Laat je fantasie eens werken, als veel cachers bijdragen
krijgen we een mooie collectie op de startpagina van MC.
Alvast bedankt!

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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