Geocachen 17 juli – 15 augustus 2021
Wat heb je allemaal nodig?
•
•
•

Telefoon en/of gps
Actieve verbinding
Geocaching app + account

Instructie downloaden van de app
•
•
•

•
•

•

De app zal te downloaden zijn via de App Store of PlayStore op je
telefoon onder de naam ‘Geocaching’.
Nadat de app is gedownload is het belangrijk dat je een account
aanmaakt. Op deze manier zul je alle mogelijke Geocache locaties kunnen zien.
Het gratis basisaccount zal 14 locaties in Best tonen. Het evenement is gebaseerd op deze 14
locaties. Er is een mogelijkheid om je account te ‘upgraden’ zodat je meerdere Geocache
locaties in Best kan vinden. Deze upgrade kost geld en is geen onderdeel van het evenement,
maar is wellicht wel leuk om later op te pakken.
De Geocache locaties liggen verspreid over heel Best. Plan je zoektocht daarom goed in! Je
hebt een maand de tijd dus je hoeft niet alle locaties in één dag te vinden.
Het is de bedoeling dat je per gevonden Geocache object een selfie opstuurt van het
gevonden object en jezelf (+teamleden). Op deze manier bewijs je dat je het object
gevonden hebt en maak je kans op de prijs. Deze wordt namelijk verloot onder alle
deelnemers die hebben voldaan aan het opsturen van de selfies per Geocache. De selfies
stuur je in via de website: https://www.avgm.nl/deelnameformulier-geocaching
Tussen de periode 17 juli en 15 augustus zal er regelmatig een tussenstand op de site
gedeeld worden.

In totaal kunnen er dus 14 Geocache locaties voor dit evenement gevonden worden. Dit zijn, zoals
boven al aangeven, de locaties de via de gratis app getoond worden. LET OP: Er zijn dus meer locaties
te vinden, maar deze vereisen een upgrade van je Geocache account.
De 14 te vinden locaties zoals benoemd in de app, zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BDCC – Bests Derde Carpool Cache
BECC – Bests Eerste Carpool Cache
Oorlogsmonument 1
Oorlogsmonument 2
Oorlogsmonument 3
Oorlogsmonument 4
Sprüngli
‘Gouwe ouwe’ 1 Kijk aan!
‘Gouwe ouwe’ 2 Olv van de Heikant
‘Gouwe ouwe’ 3 Klompfabriek
‘Gouwe ouwe’ 4 Puur Natuur!
Hotel ‘De Bonte Koe’
Spelen met water
Maurits en Sophia Minibieb

Voorbeeld van een Geocache vinden
Stap 1
Zodra je de app opent zul je een kaartje te zien krijgen met
alle gratis Geocache locaties. Deze zijn aangegeven in het
donkergroen. De grijze icoontjes zijn niet beschikbaar via
het gratis account. Deze zullen dus niet meetellen met het
evenement.
Zodra je klikt op een donkergroen Geocache icoon zal de
app de naam en afstand van deze locatie weergeven. In dit
geval heet de cache ‘Oorlogsmonument 1’.

Stap 2
Zodra je onderaan klikt op het balkje van
‘Oorlogsmonument 1’ kom je op het volgende schermpje.
Op dit schermpje zal je extra informatie van het specifieke
cache vinden zoals eigenschappen en de omschrijven van de
cache. Lees deze per cache goed door! Om deze cache
vervolgens op te sporen klik je op het groene balkje met
daarop ‘navigeren’. Dit brengt je op het volgende schermpje
met daarop de afstand tot de te vinden cache.

