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Maak jij een originele Zanderij en Zevenbosch geocache?? 

 

We leggen eerst even kort uit wat geocaching nou eigenlijk is, want bij velen is dit nog niet echt 

bekend. En als je er wel mee bekend bent en je bent ouder dan 14, dan vragen we jouw hulp. Lees 

snel verder hieronder en maak de ‘schat van de camping’.  

Wat is geocaching? 

Geocaching is een wereldwijde schattenzoektocht dat je digitaal in ‘the real world’ speelt. Je gaat 

met behulp van GPS-coördinaten, via een app op je telefoon of een GPS-device, een schat vinden. 

Deze schat wordt een (geo)cache genoemd. Geocaching wordt over de hele wereld gespeeld en dus 

ook in onze mooie omgeving.  

Waar kun je geocachen? 

Overal zijn geocaches verstopt en die kun je vinden met een app op je telefoon. De app vind je in de 

Playstore of App Store. Met de app kun je zien waar de cache ligt en welke route je moet volgen om 

er te komen. Sommige caches zijn makkelijk te vinden bijvoorbeeld achter een struik, andere weer 

wat lastiger zoals bijvoorbeeld in een boom, maar door goed de aanwijzingen op te volgen, is de 

cache te vinden.   

 
Veel caches in Garderen 

Hoe ziet een geocache eruit? 

Een geocache kan er heel verschillend uit zien. Soms is het alleen een buisje met het logboekje erin 

en andere zijn ware knutselwerkjes. Je weet dus nooit wat het is en dat maakt de speurtocht extra 

leuk. 
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Wat als je een geocache gevonden hebt? 

En nu heb je een geocache gevonden en nu? Allereerst schrijf je je naam op de rol en de datum/tijd. 

Daarna log je in op de app om daarin aan te geven dat je de cache gevonden hebt. Soms zitten er 

spulletjes in die je mag ruilen als je iets terug legt van gelijke waarde. En natuurlijk de geocache weer 

netjes terug plaatsen zoals je deze gevonden hebt.    

 

Wat neem je mee tijdens het geocachen? 

Een pen/potlood en een blocnote. Een magneetje en pincet kunnen ook handig zijn. En bij sommige 

caches mag je iets meenemen, maar dan is het leuk als je ook een kleinigheidje hebt om terug te 

leggen. Let ook op je kleding als je bijvoorbeeld in een bosrijke omgeving gaat geocachen. 

 

Meer informatie en inschrijven? 

Er is nog veel meer te vertellen over geocaching. Dit kun je vinden op de website van geocaching. 

Daar kun je ook gelijk een account aanmaken om te starten met jouw schattenjacht!! 

Heb jij al ervaring in geocaching, dan vragen we jouw hulp.  

Bij onze campings willen we graag een geocachepunt maken, 1 bij de ingang van De Zanderij en 1 bij 

de ingang van ’t Zevenbosch. En we willen jou vragen of jij die voor ons wil ontwerpen. Van ons krijg 

je de coördinaten waar deze geplaatst moet worden. Zorg jij voor een leuke cache? Het zou leuk zijn 

als deze te maken heeft met de camping, onze naam of de omgeving. We zouden graag een 

campingcache hebben vóór 1 juli. Alle tips voor het plaatsen van een cache vind je op deze website: 

Plaatsen van een geocache 

 

Voor meer informatie en het aanmelden, loop voor 1 juni even binnen bij de receptie en vraag naar 

Femke. Als we jouw cache plaatsen, dan krijg je daarvoor een cadeaubon van Flavours. 

 

https://www.geocaching.nl/
https://www.geocaching.nl/checklist-voor-het-plaatsen-van-een-cache/

