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Nieuwe indeling Metasite
De winter staat voor de
deur, de eerste sneeuw
is al gevallen. Vanaf dit
weekend wordt daarom
voor de startpagina van
de Metasite de carrousel
met winterfoto’s gebruikt.
Verwacht niet alleen
foto’s van sneeuw en ijs,
er is in dit seizoen wel
meer te zien in Nederland.
Ook voor de wintercollectie zijn extra foto’s welkom. Deel eens je eigen
mooiste winterfoto’s met
andere MetaCachers!
Je kunt ze mailen naar
post@metacaching.nl.
Wij zorgen ervoor dat ze
op het juiste formaat in
de carrousel komen.
Groetjes, Fanny
teamaragorn@hetnet.nl

Al lange tijd willen we het invoeren van cachegegevens door gebruikers van de Metasite meer
onder de aandacht brengen. Het gaat om dingen als
de waardering voor gevonden caches, de cacheafstand en cachelabels (categorieën als kindercache,
fietscache of stadscache).
Het kost vaak nauwelijks tijd om deze gegevens in te
voeren wanneer je een cache gelogd hebt, en je doet
er alle MetaCachers een plezier mee. Als een groot
gedeelte van de caches in de Metabase is gelabeld,
van cache-afstand is voorzien en is gewaardeerd,
wordt het steeds makkelijker om onder de duizenden
caches precies díe tochten te vinden die je zoekt.
Een nieuwe kop
We hebben de invoer van
gegevens voor de duidelijkheid een eigen kop
‘Waarderen’ gegeven. Op
deze plek vind je voortaan alle invoermogelijkheden bij elkaar.
We hopen natuurlijk dat
hierdoor meer cachers
hun waarderingen en andere gegevens zullen bijdragen zodat de Metabase steeds completer wordt.
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Meer veranderingen
De extra kop ‘Waarderen’ is de verandering die het meest opvalt. Verder hebben we
allerlei andere onderdelen verplaatst en zijn enkele nieuwe dingen toegevoegd, zoals
een overzicht van de meest gewaardeerde caches op grond van MC-waarderingen.
Bij het verplaatsen van onderdelen is telkens nagedacht over de meest logische plek
voor een optie. Vaste bezoekers zullen er in het begin misschien even moeite mee
hebben om de ‘oude’ pagina’s op hun nieuwe plek te vinden maar het zal vast snel
wennen.
Op- en aanmerkingen?
Dingen die niet lijken te kloppen, doodlopende links, het hoort er allemaal een beetje
bij wanneer een site pas is veranderd. Het MC-team heeft geprobeerd om alle
pagina’s goed te controleren maar er zijn vast zaken doorheen geglipt.
Dus: vind je een fout, werkt iets niet zoals je gewend was, of heb je suggesties voor
verbeteringen, vertel het ons dan. We zijn zoals gewoonlijk bereikbaar via
post@metacaching.nl.

Eindejaarspuzzel
De Metasite is anders ingedeeld en misschien moet je
daardoor wat zoeken om een onderdeel te vinden dat
zijn vertrouwde plek is kwijtgeraakt. Geen zorg, alles
is er nog. Om het zoeken leuker te maken – en weer
helemaal thuis te raken op de site - kun je meedoen
aan onze eindejaarspuzzel.
Hoe doe je mee?
Op vijf willekeurige pagina’s van de site staan vijf verschillende kerstplaatjes met daarin een cijfer. Ga de
pagina’s langs, zoek de cijfers en zet ze in volgorde,
van laag naar hoog.
Dit getal ABCDE gebruik je vervolgens om een e-mailadres samen te stellen:
metaABCDE@metacaching.nl. Stuur een mail naar dit adres. Is je oplossing goed,
dan krijg je automatisch bericht en maak je kans op een aardigheidje. Daar moet je
overigens nog wel wat voor doen ... maar dat lees je in de mail.
Veel succes met zoeken!
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Decembercijfers
In de Metabase staan momenteel ruim 9100 actieve caches. De gemiddelde Nederlandse cacher kan nog wel even vooruit totdat die allemaal gevonden zijn!
Waarderingen
Er zijn ruim 3400 caches gewaardeerd, hiervan zijn er bijna 2800 op dit moment
actief. Nog steeds geldt dat de meeste caches door slechts één persoon gewaardeerd zijn. Meer toegekende waarderingen maakt het systeem objectiever! Daarom
hebben we ons in het overzicht van Meest gewaardeerde caches beperkt tot díe
caches die van minstens drie cachers cijfers hebben gekregen.
Cache-afstanden
Bij ongeveer 4000 van de actieve caches is inmiddels de
cache-afstand ingevoerd. Als je bedenkt dat er meer dan
2500 mysterycaches zijn, caches waarbij de loopafstand
meestal niet vermeld is en ook niet vermeld kan worden,
gaat het op dit vlak erg goed met de database.
Cachelabels
Er zijn labels in elf categorieën. De nieuwste labels zijn
Fotocache en Multimedia-cache. Uitschieter is het label
Fietscache, dit is al bijna 150 maal toegekend. Nederland is een echt fietsland, dat blijkt ook hier weer.

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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